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effectenverkeer (Wet toezicht effectenverkeer) 

IMr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING 

1. Algemeen 

Dit wetsvoorstel geeft een regeling ter zake van het toezicht op het 
effectenverkeer. De in dit voorstel vervatte regeling vormt voor een deel 
een vervanging en voor een ander deel een aanvulling van de toezichtsre-
geling die thans is opgenomen in de Beurswet 1914 (Stb. 1914, 445) en 
de Wet effectenhandel (Stb. 1985, 570). De inhoud van deze beide 
wetten en het daarop gebaseerde bestaande toezicht worden hieronder 
toegelicht. 

De Beurswet 1914 geeft een summiere regeling van het toezicht van 
de Minister van Financiën op de beurzen. Het gaat met name om de 
Amsterdamse Effectenbeurs, de Optiebeurs en de Financiële Termijn-
markt Amsterdam (FTA). Artikel 2 van de wet bepaalt dat de Minister in 
verband met dit toezicht bevoegd is voorschriften te geven of te doen 
geven omtrent de opening en sluiting van de beurzen, de noteringen en 
de wijze waarop ter beurze zaken worden gedaan. Artikel 3 bepaalt dat in 
de prijscouranten van de beurzen slechts die fondsen worden 
opgenomen, die door of vanwege de Minister zijn aangewezen. Het 
wettelijk toezicht op de Amsterdamse Effectenbeurs geschiedde tot 1 
februari 1989 rechtstreeks door de Minister van Financiën en voor 
bepaalde deelgebieden namens de Minister van Financiën door de 
Commissie van Bijstand. Het toezicht op de Europese Optiebeurs was 
voor genoemd tijdstip opgedragen aan de Commissie van Toezicht op de 
Optiebeurs, en dat op de Financiële Termijnmarkt Amsterdam aan de 
Commissie van Toezicht op de Financiële Termijnmarkt. Deze commissie 
oefenden namens de Minister toezicht uit op de regelgeving en de 
controle op de naleving hiervan door de Optiebeurs respectievelijk de 
FTA ten aanzien van hun markten. Per 1 februari 1989 is het toezicht 
namens de Minister van Financiën op alle bovengenoemde beurzen 
opgedragen aan de Stichting toezicht effectenverkeer. Een nadere 
toelichting met betrekking tot deze stichting is neergelegd in paragraaf 
5.6 van deze toelichting. 

Opgemerkt zij, dat de Minister van Financiën bij zijn toezicht op de 
beurzen traditioneel 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 heeft dan ook meer het karakter van marginale 
toetsing van de regels en de handhaving van de regels. 
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De Wet effectenhandel geeft voorschriften op het gebied van de 
openbare aanbieding van effecten, de aanbieding van bemiddeling bij 
effectentransacties alsmede voorschriften ter zake van het openstellen 
van deelneming in beleggingsfondsen. Deze wet - die vooruitloopt op dit 
wetsvoorstel - is primair gericht op een regeling van deze activiteiten 
voor zover zij buiten de officiële effectenbeurzen plaatsvinden en voor 
zover particuliere beleggers hierbij betrokken zijn. De wet onderwerpt 
degenen die effecten aanbieden, bemiddeling bij effectentransacties 
aanbieden en de deelneming in beleggingsfondsen openstellen aan 
regels, die er in de eerste plaats op zijn gericht ongewenste praktijken 
ten koste van particuliere beleggers tegen te gaan. Voor de uitoefening 
van het beroep of bedrijf van effectenbemiddelaar en voor het 
openstellen van beleggingsfondsen dient een vergunning of ontheffing 
bij de Minister van Financiën te worden verkregen. 

De Wet effectenhandel is in 1986 in werking getreden nadat het 
dringend noodzakelijk was gebleken een spoedig einde te maken aan de 
steeds meer voorkomende malafide praktijken bij de effectenhandel 
buiten de officiële beurzen. Inmiddels kan worden vastgesteld dat de 
Wet is gebleken effectief te zijn. 

2. Noodzaak tot toezicht 

Met dit wetsvoorstel heeft ondergetekende het oogmerk een nieuw 
wettelijk kader te scheppen voor het toezicht op het effectenverkeer. Met 
dit toezicht - zowel het bestaande toezicht als het toezicht dat op basis 
van een nieuwe wet zal worden uitgeoefend - wordt getracht twee 
doeleinden te dienen, die onderling samenhang vertonen. In de eerste 
plaats wordt gestreefd naar een adequate functionering van de effecten-
markten. Een adequaat functionerende markt werkt een efficiënte prijs-
vorming en middelenallocatie in de hand. Een bevordering van het 
vertrouwen van beleggers en spaarders in het financiële bestel vormt 
hiertoe een middel. Hierdoor zullen zij er immers sneller toe komen bij de 
belegging van hun middelen gebruik te maken van de kanalen die dit 
bestel kent. In de tweede plaats is er het streven beleggers en spaarders 
te beschermen tegen malafide aanbiedingen, onvoldoende informatie en 
ondeskundig optreden. De positie van de beleggers is hier dus als doel 
op zichzelf beschouwd. Beide aspecten - een adequate functionering van 
de effectenmarkten en de positie van de beleggers - worden hieronder 
toegelicht. 

Dat de overheid een verantwoordelijkheid heeft voor een adequate 
functionering van de effectenmarkten vloeit direct voort uit de sleutelrol 
die deze markten in het economisch proces spelen. De financiering van 
activiteiten door het bedrijfsleven vindt voor een groot deel via de 
kapitaalmarkt plaats. Ook bij de financiering van het Rijk en de lagere 
overheden vervullen de financiële markten een onmiskenbare functie. Het 
bestaande Nederlandse welvaartspeil is dan ook moeilijk denkbaar 
zonder een behoorlijke werking van deze markten. 

De effectenmarkten nemen hierbij een belangrijke plaats in. In 1987 
heeft de overheid tot een bedrag van f 21,6 miljard aan openbare staats-
leningen geplaatst. Het Nederlandse bedrijfsleven (waaronder banken en 
verzekeringsmaatschappijen) heeft in 1987 tot een totaal bedrag van 
f 11,2 miljard door uitgifte van effecten een beroep op de Nederlandse 
kapitaalmarkt gedaan. Van deze som had f 2,1 miljard betrekking op 
aandelen. Het gaat derhalve om grote financiële stromen. Daarbij kan 
bovendien worden vastgesteld, dat het belang van de effectenmarkten 
voor de financiering van bedrijven en overheden in de afgelopen jaren 
sterk is gegroeid. Dit verschijnsel is een reflectie van een toenemend 
belang van de effectenmarkten ten opzichte van onder meer de markten 
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voor bankkredieten. Deze verschuiving is niet tot Nederland beperkt, 
maar doet zich op buitenlandse en internationale financiële markten 
evenzeer voor. Een en ander is samengegaan met een krachtige groei 
van de omzetten ter beurze van Amsterdam, die in 1987 op f 335 miljard 
is uitgekomen. In 1981 bedroeg de beursomzet nog f 55 miljard. Ook de 
marktwaarde van in Amsterdam genoteerde Nederlandse aandelen is in 
die periode flink gegroeid, namelijk van f 59 mld. ultimo 1981 tot f 155 
mld. ultimo 1987.1 Bijzondere vermelding verdient daarbij de groei van 
de parallelmarkt, die een nuttige functie bij de verschaffing van een 
eigen vermogen aan middelgrote bedrijven vervult. Er zijn thans 64 
fondsen genoteerd met een marktkapitalisatie (ultimo 1987) van f 1,2 
mld. Het is nog de vraag of de hier gesignaleerde tendensen zich na de 
koersdaling op de aandelenbeurzen in oktober 1987 zullen voortzetten. 
Vastgesteld kan worden dat sedertdien op de Nederlandse markt een 
belangrijke verschuiving is opgetreden van aandelen naar obligaties. De 
omzetten en emissies op de aandelenmarkt zijn gedaald, terwijl deze op 
de obligatiemarkt juist sterk zijn gestegen. Het is echter te vroeg hieraan 
conclusies voor de langere termijn te verbinden. 

Het groeiende belang van de effectenmarkten bij de financiering van 
bedrijfsleven en de overheid en de sterke toeneming van de betekenis 
van de Amsterdamse beurzen (de effectenbeurs en de Optiebeurs en de 
FTA) onderstrepen het belang van een behoorlijke functionering van deze 
markten en, in verband hiermee, van een bevordering van de goede 
naam van Nederland als financieel centrum. Een en ander is in afgelopen 
jaren dringender geworden doordat de effectenhandel een meer interna-
tionaal karakter heeft gekregen. Buitenlandse marktpartijen spelen tradi-
tioneel een belangrijke rol in ons land. Een groot deel van de handel in 
aandelen van Nederlandse ondernemingen alsmede in staatsobligaties 
geschiedt voor rekening van niet-ingezetenen. Alles wijst erop dat dit in 
de afgelopen jaren in belang is toegenomen. 

' Ook bij obligaties is er een flinke groei 
geweest, namelijk van f 137 mld ultimo 
1 983 tot f 216 mld. ultimo 1 987 (nominale 
waarde). Vergelijkbare cijfers over 1981 zijn 
niet beschikbaar 

Ook op andere wijze is sprake van internationalisatie van het effecten-
wezen. De Amsterdamse Effectenbeurs heeft recentelijk verscheidene 
initiatieven genomen die de positie van Amsterdam als handelsplaats 
versterken. In het bijzonder moet worden gewezen op de introductie van 
de mogelijkheid tot handel in originele Amerikaanse aandelen in 1983. 
Na Londen is er geen beurs ter wereld waar zoveel buitenlandse fondsen 
zijn genoteerd als in Amsterdam. Gelijksoortige initiatieven zijn genomen 
door de Optiebeurs, die bij de handel in opties samenwerkingsverbanden 
is aangegaan met optiebeurzen in Montreal, Vancouver en Sydney; een 
samenwerking met de op een na de grootste optiemarkt ter wereld, de 
American Stock Exchange te New York, is onlangs eveneens tot stand 
gebracht. De verwachting bestaat dat het internationale karakter van 
Amsterdam als financieel centrum in de toekomst verder kan toenemen, 
nu de Effectenbeurs maatregelen heeft genomen die de handel in 
effecten te Amsterdam voor rekening van institutionele beleggers 
commercieel aantrekkelijker maken. Tot deze maatregelen behoort 
afschaffing van minimum provisiemarkten op grote effectentransacties, 
waardoor Nederlandse banken en commissionairs bij de bemiddeling in 
effecten beter kunnen concurreren met buitenlandse instellingen die 
veelal een belangrijke plaats innemen in de handel in Nederlandse 
effecten. In dit verband is voorts van belang dat per 1 januari 1987 de 
beursbelasting op grote effectentransacties drastisch is verlaagd. Deze 
maatregelen moeten worden gezien als aanpassingen aan de sterk 
toegenomen concurrentie in het effectenbedrijf, die met de internationa-
lisatie is samengegaan. 

Het toezicht op de basis van dit voorstel zal tevens worden uitge-
oefend met het oog op de positie van de beleggers in de effecten-
markten. Dit past in het bredere beleid van de overheid het vertrouwen 
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van beleggers en spaarders in de financiële sector te bevorderen. In het 
kader van dit beleid staan kredietinstellingen onder bedrijfseconomisch 
toezicht van de Nederlandsche Bank op de voet van het bepaalde in de 
Wet toezicht kredietwezen (Stb. 1978, 255). Op grond van die wet 
gelden ook regels ten aanzien van het aantrekken van opvorderbare 
gelden bij het publiek door andere kredietinstellingen. Beleggingsinstel-
lingen komen onder toezicht te staan op grond van de Wet toezicht 
beleggingsinstellingen, indien het desbetreffende voorstel dat thans in 
voorbereiding is, tot wet wordt verheven. Voor zover het om beleggings-
fondsen gaat, vallen zij nu al onder de Wet effectenhandel. Levensverze-
keringsmaatschappijen, die eveneens gelden van het publiek betrekken, 
alsmede pensioenfondsen staan onder toezicht van de Verzekerings-
kamer; dit toezicht wordt uitgeoefend op grond van respectievelijk de 
Wet toezicht verzekeringsbedrijf (Stb. 1986, 638) en de Pensioen- en 
spaarfondsenwet (Stb. 1952, 275). 

In dit verband kan voorts worden gewezen op de bepaling in het 
Wetboek van Strafrecht die het verspreiden van leugenachtige berichten 
die de koers van onder meer effecten doen dalen of stijgen onder 
omstandigheden strafbaar stelt. Ook het opzettelijk verstrekken van 
onjuiste informatie in een jaarverslag of bij de uitgifte van (certificaten 
van) aandelen en schuldbrieven is strafbaar gesteld, dit laatste in artikel 
335 WvS. Over dit artikel wordt opgemerkt dat in dit wetsvoorstel een 
wijzigingsbepaling is opgenomen die ertoe leidt dat de werking wordt 
uitgebreid tot effecten in het algemeen. Bovendien is onder de verant-
woordelijkheid van de Minister van Justitie en ondergetekende een 
wetsvoorstel (kamerstuk 19 935) ingediend, waarin misbruik van 
voorwetenschap bij effectentransacties strafbaar wordt gesteld. Dit 
wetsvoorstel is 31 januari j l . door de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
aanvaard en zal binnenkort in werking treden. 

Het streven naar bescherming van de belangen van beleggers en 
spaarders, belichaamd in bovengenoemde wetgeving, wordt bovenal 
vorm gegeven door een bevordering van de doorzichtigheid van de finan-
ciële markten. Kern hiervan is informatieverschaffing aan beleggers en 
spaarders, bij voorbeeld in de vorm van prospectussen bij de uitgifte van 
effecten en periodieke financiële verslaggeving betreffende uitgevende 
instellingen, zodat beleggers zich een goed beeld kunnen vormen van de 
risico's en het te verwachten rendement van de aangeboden effecten. 
Minstens zo belangrijk is daarnaast, dat de regelgeving beoogt de 
betrouwbaarheid van intermediairs (in economische of juridische zin) te 
bevorderen, waardoor het vertrouwen in de afwikkeling van transacties 
en aangegane verplichtingen wordt vergroot. 

Ondergetekende is ervan overtuigd dat een evenwichtig overheidstoe-
zicht op het effectenwezen een onmisbare bijdrage levert aan de solida-
riteit en goede naam van het Nederlandse financiële bestel. Dit toezicht 
is vooral ook van belang voor de standing van het Nederlandse effecten-
bedrijf in het buitenland, en daarmee voor de mogelijkheden van Neder-
landse banken en commissionairs en van Nederlandse beurzen een rol te 
spelen in het internationale effectenverkeer. Het toezicht moet enerzijds 
voldoende ruimte laten voor initiatieven van particuliere ondernemingen 
en organisaties die in de effectenbranche actief zijn, maar anderzijds 
voldoende waarborgen bieden dat wordt voldaan aan behoorlijke 
normen. Het is dan ook om deze reden dat uitdrukkelijk twee toetsings-
criteria in het wetsvoorstel zijn opgenomen. Deze zullen bij het toezicht 
dwingen tot het maken van een afweging tussen soms tegenstrijdige 
belangen van enerzijds de belegger en anderzijds de handel. Zou bij het 
toezicht alleen oog bestaan voor de positie van de beleggers, dan zou al 
gauw een situatie van overregulering ontstaan. Dit wetsvoorstel beoogt 
het kader te scheppen waarin aan dit toezicht op eigentijdse wijze 
gestalte kan worden gegeven. 
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3. Toezichtsgebieden 

Naar het oordeel van de ondergetekende dient het toezicht betrekking 
te hebben op vier gebieden. 

In de eerste plaats kan worden gewezen op de verhouding tussen de 
vragers van kapitaal en de aanbieders, dus de beleggers. De in de vorige 
paragrafen genoemde uitgangspunten voor het toezicht maken het 
wenselijk dat beleggers ervan verzekerd zijn dat zij voldoende en 
betrouwbare informatie krijgen om een verantwoorde beleggingsbe-
slissing te kunnen nemen. De regels in dit wetsvoorstel zijn er dan ook 
op afgestemd een goede informatievoorziening te waarborgen. Onderge-
tekende beoogt niet met dit voorstel te streven naar bescherming van de 
beleggers tegen aanbiedingen van effecten waaraan hoge risico's of lage 
rendementsvooruitzichten zijn verbonden, maar wel om hem een 
zodanige informatievoorziening te garanderen dat hij in staat is dergelijke 
aspecten zo vroeg mogelijk te onderkennen. 

Een tweede terrein van het toezicht betreft de verhouding tussen 
beleggers en tussenpersonen die hen financiële diensten verlenen. In het 
bijzonder is in dit verband de dienstverlening van effectenbemiddelaars 
en vermogensbeheerders van belang. De belegger die van hun diensten 
gebruik maakt, moet in zekere mate de waarborg hebben dat deze 
dienstverlening een kwalitatief aanvaardbaar niveau heeft en dat geen 
misleiding plaatsheeft, en inzicht hebben in de wijze waarop en de 
kosten waartegen deze dienstverlening plaatsvindt. 

Een derde terrein van toezicht betreft de organisatie van de markt en 
dan met name van de beurzen. Ten einde het vertrouwen van de 
beleggers in de werking van de markt te bevorderen, is het noodzakelijk 
dat de handel goed wordt georganiseerd opdat een vlotte afwikkeling 
van transacties en nakoming van verplichtingen kan plaatsvinden. In dit 
wetsvoorstel zijn toezichtbevoegdheden opgenomen, met het oogmerk 
een goede organisatie van de beurzen te bevorderen. Deze bevoegd-
heden leiden gegeven de omstandigheden niet tot een uitbreiding of 
intensivering van het toezicht op de beurzen zoals dit thans op basis van 
de Beurswet 1914 wordt gevoerd, zoals beschreven in paragraaf 1 van 
deze memorie. Het is de bedoeling het karakter van het toezicht te conti-
nueren. De bevoegdheden die hiertoe in dit wetsvoorstel zijn opgenomen 
beogen de wettelijke basis van het toezicht te verduidelijken en te verbe-
teren. Dit wordt toegelicht in de volgende paragraaf. 

En tenslotte is er de relatie tussen de beleggers onderling. Een goede 
beleggersbescherming brengt met zich dat er regels bestaan die 
voorkomen dat bepaalde beleggers door oneerlijke praktijken zich 
kunnen verrijken ten kosten van andere beleggers. In het bijzonder valt 
daarbij te denken aan misbruik van voorwetenschap bij effectentrans-
acties, alsmede aan de positie van aandeelhouders en obligatiehouders 
ten opzichte van de vennootschap. Zoals opgemerkt, is een afzonderlijk 
wetsvoorstel ingediend, dat misbruik van voorwetenschap strafbaar stelt. 
Over de positie van houders van aandelen en obligaties merkt ondergete-
kende op dat deze thans afdoende is beschermd in het vennootschaps-
recht (Boek II van het Burgerlijk Wetboek); er zijn thans geen redenen 
voor aanvullingen of wijzigingen. 

4. Redenen voor vernieuwing van de wetgeving 

Op grond van de uiteenzetting in de eerste paragraaf kan worden 
vastgesteld dat de huidige wetgeving voorziet in toezicht op de beurzen, 
de buitenbeurshandel en de beleggingsfondsen. Niettemin is er nieuwe 
wetgeving nodig ter vervanging van de bestaande. Het voornemen de 
bestaande effectenwetgeving te vervangen is ook bij herhaling aan het 
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parlement gemeld, onder meer in de memorie van toelichting op het 
voorstel van de Wet effectenhandel (Tweede Kamer, vergaderjaar 
1984-1985, 18 750, nr. 3). De wenselijkheid van vervanging van 
bestaande wetgeving heeft de volgende gronden. 

Een eerste reden voor vernieuwing van de wetgeving is dat de 
beurswet 1914 als wettelijke grondslag voor het toezicht op de beurzen 
achterhaald is. De Beurswet 1914 is in september 1914 ingevoerd ten 
einde de minister van Financiën de mogelijkheid te geven het hoofd te 
bieden aan een kredietcrisis die door de oorlogsomstandigheden destijds 
was ingetreden. De kortlopende kredietverlening geschiedde in die jaren 
veelal in de vorm van opzegbare prolongatiekredieten op onderpand van 
effecten. Als gevolg van een wegvallen van het algemene vertrouwen 
zegden vele crediteuren in 1914 de door hen verstrekte kredieten op, 
waardoor debiteuren veelal werden gedwongen de in onderpand 
gegeven effecten op korte termijn te verkopen. Als gevolg van deze 
ontwikkeling trad ter beurze een omvangrijke koersdaling in en werd het 
economisch leven danig verstoord. De Beurswet 1914 gaf de minister 
van Financiën naast het toezicht op de beurzen bevoegdheden 
voorschriften te geven betreffende de afwikkeling van kredieten. Het zal 
duidelijk zijn dat met name deze laatste bevoegdheden thans overbodig 
zijn. Als het ooit nodig zal zijn onder bijzondere omstandigheden - zoals 
een oorlogstoestand - maatregelen betreffende het kredietwezen te 
treffen, dan biedt de Noodwet financieel verkeer (Stb. 1978, 348) 
hiertoe de bevoegdheden. Voorts kan worden vastgesteld dat artikel 2 
van de Beurswet, waarin het toezicht van de minister van Financiën op 
de beurzen is geregeld, een algemene omschrijving geeft van bevoegd-
heden. Deze algemeenheid van woordkeus schept enige mate van 
rechtsonzekerheid over de omvang van deze bevoegdheden, zowel ten 
aanzien van de minister als ten aanzien van de beurzen die onder 
toezicht staan. 

Een tweede reden voor vernieuwing van effectenwetgeving is dat er 
thans enige gebieden zijn waarop nadere regels wenselijk zijn. Dit 
wetsvoorstel beoogt de basis te scheppen voor nieuwe regels met 
betrekking tot informatie-voorziening van niet-genoteerde instellingen 
aan beleggers en de controle op de naleving van de wet en de daarop 
berustende bepalingen. Voorts geeft dit voorstel de mogelijkheid bij het 
toezicht op het effectenwezen tot informatie-uitwisseling met buiten-
landse autoriteiten te komen en hiertoe gegevens te verlangen van effec-
tenbeurzen, effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders. Verder is 
een artikel opgenomen dat de basis schept voor een reciprociteitspolitiek 
jegens landen die de toegang van Nederlandse financiële instellingen 
(zoals banken, commissionairs en verzekeringsmaatschappijen) tot hun 
nationale markten belemmeren. En ten slotte wordt in dit wetsvoorstel de 
grondslag geschapen voor delegatie van toezichthoudende taken en 
bevoegdheden aan een toezichthouder buiten de overheid. De kosten 
van het toezicht zullen in dit voorstel aan effectenbeurzen, effectenbe-
middelaars en vermogensbeheerders kunnen worden doorberekend. 

In dit voorstel zijn geen bepalingen opgenomen met betrekking tot 
beleggingsinstellingen. Zoals opgemerkt, is afzonderlijke wetgeving op 
dit gebied in voorbereiding. Uit wetstechnische overwegingen is gekozen 
voor afzonderlijke wetsvoorstellen. De voorgestelde effectenwetgeving 
heeft een algemeen karakter. De voorgenomen regeling ter zake van 
beleggingsinstellingen wordt daarentegen, vooral als gevolg van een 
desbetreffende EG-richtlijn van 20 december 1985, op onderdelen 
gekenmerkt door een meer specifieke regelgeving. Wel zijn beide 
voorstellen op elkaar afgestemd. Opgemerkt zij dat rekening gehouden 
zal moeten worden met de inwerkingtreding van de wetgeving inzake 
beleggingsinstellingen. In die wetgeving zal een voorziening getroffen 
moeten worden met betrekking tot de aanbieding van deelnemings-
rechten door beleggingsinstellingen. Totdat die wetgeving van kracht 
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wordt, zal de regeling van de effectenwetgeving op die aanbieding van 
toepassing zijn. 

5. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 

Het voorstel geeft een regeling van informatieverschaffing betreffende 
effecten, de uitoefening van het beroep of bedrijf van effectenbemid-
delaar en vermogensbeheerder, het toezicht op de beurzen, controle op 
de naleving van bepalingen alsmede voor informatie-uitwisseling met 
buitenlandse autoriteiten. Bovendien bevat het wetsvoorstel de 
mogelijkheid taken en bevoegdheden te delegeren aan een rechts-
persoon buiten de overheid. Het voornemen bestaat de speciaal hiervoor 
opgerichte stichting - de Stichting Toezicht Effectenverkeer - hiermee te 
belasten (zie ook paragraaf 5.6). 

Bepalend voor de toepasselijkheid van de regeling op deze gebieden 
(met uitzondering van het toezicht op de beurzen en de informatie-
uitwisseling) is of desbetreffende activiteiten zich al of niet tot een 
besloten kring richten. Hoewel aspecten van het individuele geval een rol 
spelen, zijn bij de beantwoording van de vraag of men zich tot een 
besloten kring wendt, de volgende overwegingen van belang: 

- de groep van personen tot wie men zich wendt is beperkt van 
omvang alsmede nauwkeurig omschreven dan wel bepaald; 

- deze personen staan in een zekere relatie tot degene die het aanbod 
doet, respectievelijk de deelneming openstelt, dit impliceert dat er naast 
de financiële relatie tussen de betrokken partijen nog andere relaties 
aanwezig moeten zijn; 

- bij de presentatie is duidelijk kenbaar gemaakt dat het ingaan op het 
aanbod op het deelnemen uitsluitend aan de groep personen is voorbe-
houden waarop de eerste en tweede overweging van toepassing is. 

Zo zal er sprake kunnen zijn van een besloten kring indien de hande-
lingen zich richten tot bijvoorbeeld de leden van kleinschalige vereni-
gingen. Bovengenoemde overwegingen worden eveneens bij de uitleg 
van het begrip publiek in het kader van artikel 42 van de Wet toezicht 
kredietwezen betrokken alsmede bij de toepassing van de Wet effecten-
handel en blijken aldaar tot dusverre in de praktijk adequaat te zijn. 
De toepasselijkheid van de voorgestelde regeling op de genoemde 
gebieden is niet beperkt, zoals in de Wet effectenhandel, tot activiteiten 
gericht op personen die niet beroeps- of bedrijfsmatig handelen of 
beleggen in effecten. 

Het is wel de bedoeling aanbiedingen van effecten aan professionele 
partijen alsmede effectenbemiddeling en vermogensbeheer voor hen vrij 
te stellen van de werking van de wet. Het ligt immers voor de hand dat 
professionele beleggers, in tegenstelling tot particulieren, in het 
algemeen malafide beleggingsproposities onderkennen en ondeskundige 
of onbetrouwbare bemiddelaars en vermogensbeheerders weten te 
mijden. Door de uitzondering van professionele partijen niet in een wet 
vast te leggen maar door middel van het vrijstellingenbeleid te realiseren, 
geeft dit wetsvoorstel een wat grotere flexibiliteit dan de Wet effecten-
handel. Indien bijvoorbeeld op enig moment zou blijken dat zich bij 
bemiddeling ten behoeve van professionele partijen regelmatig gevallen 
van misleiding en bedrog voordoen biedt het vrijstellingenbeleid de 
mogelijkheid op korte termijn nadere maatregelen te treffen. Dergelijke 
maatregelen kunnen wenselijk zijn indien genoemde misleiding de goede 
naam van Nederland als financieel centrum zou aantasten. 

5. 7. Informatieverschaffing betreffende effecten 

In dit voorstel zijn allereerst regels opgenomen die een goede informa-
tievoorziening aan het publiek beogen te waarborgen omtrent de uit te 
geven en te verhandelen effecten. 
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Informatieverschaffing betreffende effecten, in het bijzonder betref-
fende de instelling ten wier laste de effecten zijn of worden uitgegeven, 
is voor beleggers in de eerste plaats van belang op het moment dat de 
effecten bij uitgifte worden aangeboden. Daarnaast is het wenselijk dat 
ook later periodiek informatie wordt verstrekt over de gang van zaken bij 
de uitgevende instelling. Immers, dergelijke informatie is van essentieel 
belang voor de prijsvorming van de effecten, zowel bij uitgifte als bij 
latere verhandeling. 

Thans is het zo dat ter zake van aandelen, certificaten en obligaties die 
worden toegelaten tot de officiële notering aan de Amsterdamse Effec-
tenbeurs volgens de reglementen van de Vereniging voor de Effecten-
handel op het moment van toelating als regel een prospectus moet zijn 
gepubliceerd dat voldoet aan hoge eisen. Instellingen, waarvan aandelen 
of certificaten van aandelen zijn genoteerd, zijn verplicht jaarlijkse en 
halfjaarlijkse berichten over de financiële gang van zaken te publiceren. 
Bovendien is er de verplichting relevante bijzondere ontwikkelingen 
tussentijds openbaar te maken; deze verplichting geldt ook voor instel-
lingen die alleen obligaties hebben genoteerd. Deze regels vormen de 
implementatie van twee EG-richtlijnen, namelijk die van 17 maart 1980 
(80/390 EEG) betreffende het prospectus en die van 15 februari 1982 
(82/121 EEG) betreffende tussentijdse berichtgeving. Deze implemen-
tatie vindt zijn formele grond in de Beschikking Beursnotering 1983, die 
is gebaseerd op de Beurswet 1914. 

Voor aanbieding van effecten bij uitgifte buiten de beurs geldt thans 
alleen het prospectusvereiste op grond van de Wet effectenhandel. Ten 
aanzien van tussentijdse berichtgeving door niet-genoteerde instellingen 
is nu nog niets geregeld.' 

Het onderhavige wetsvoorstel beoogt ten aanzien van effecten die niet 
op de beurs worden verhandeld de prospectusverplichting te handhaven 
die thans reeds is opgenomen in de Wet effectenhandel, en daarnaast 
informatieverplichting te scheppen ten aanzien van periodieke informatie 
over de uitgevende instellingen. Dit voorstel beoogt in het bijzonder de 
grondslag te bieden voor nader vast te stellen informatie-eisen waaraan 
moet worden voldaan nadat effecten buiten de beurs zijn uitgegeven. 

Naar het oordeel van ondergetekende vergen het belang van een 
behoorlijke beleggersbescherming en de vermijding van concurrentie-
distorsies dat de informatie over instellingen die effecten hebben uitge-
geven buiten de beurs aan gelijke verplichtingen worden onderworpen 
als die, welke voor genoteerde instellingen gelden. Een goede informatie 
is van groot belang voor de prijsvorming van effecten die worden 
verhandeld in een markt (buiten de beurs) waar van een dagelijkse 
(openbare) notering alsmede grote omzetten in verhandelde titels geheel 
geen sprake is. 

5.2. Effectenbemiddelaars 

1 Wel is het zo dat Boek II van het Burgerlijk 
Wetboek voorschriften bevat met 
betrekking tot de jaarrekening van rechts-
personen in het algemeen, dus ook niet-
genoteerde instellingen. Deze voorschriften 
betreffen echter slechts een onderdeel van 
de informatie-vereisten waaraan vennoot-
schappen moeten voldoen waarvan de 
effecten ten beurze zijn genoteerd. 

Ten aanzien van de uitoefening van het beroep of bedrijf van effecten-
bemiddelaar wordt voorgesteld deze aan een vergunningplicht te onder-
werpen. Een vergunning wordt verleend indien wordt voldaan aan eisen 
op het gebied van deskundigheid en betrouwbaarheid van leiding en 
personeel van het bemiddelingsbedrijf voor zover zij tot bemiddeling 
bevoegd zijn, financiële waarborgen, de wijze waarop de bedrijfsvoering 
is ingericht en de aan cliënten te verstrekken informatie. Effectenbemid-
delaars die zijn aangesloten bij een op grond van artikel 16 erkende 
effectenbeurs vallen niet onder de vergunningplicht, omdat zij al onder 
toezicht staan van die beurs waardoor zij onder regels vallen die in hoge 
mate overeenkomen met de regels die op grond van deze wet worden 
gesteld. Het gaat thans met name om leden van de Vereniging voor de 
Effectenhandel, de Optiebeurs, de Financiële Termijnmarkt Amsterdam 
en de Goudtermijnmarkt Amsterdam. 
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Het voornemen bestaat voorts bemiddelaars van de vergunningplicht 
vrij te stellen indien zij zijn aangesloten bij een officiële beurs in een 
andere Lid-Staat van de EG of een andere vooraanstaande en onder 
toezicht gestelde beurs indien en voor zover het betreft de effectentrans-
acties waarop de regels van die beurs van toepassing zijn. De reden voor 
genoemde uitzonderingen is dat de aansluiting bij dergelijke beurzen op 
zich reeds voldoende garanties geeft voor een behoorlijke functionering 
van de desbetreffende effectenbemiddelaar. Voorts is het de bedoeling 
kredietinstellingen die onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank 
vrij te stellen van de vergunningplicht omdat dit toezicht al een 
voldoende waarborg vormt. Een dergelijke vrijstelling is ook onder de 
Wet effectenhandel gegeven. Zodra de Wet toezicht beleggingsinstel-
lingen van kracht is, zal bovendien in overleg met de toezichthouder uit 
hoofde van die wet worden bezien of het wenselijk is beleggingsinstel-
lingen die tevens effectenbemiddelaar zijn, vrij te stellen. 

Doel van de regeling is in zekere mate de waarborgen te scheppen dat 
de functie van effectenbemiddelaar in ons land op behoorlijke wijze 
wordt uitgeoefend. Hierin stemt dit wetsvoorstel overeen met de Wet 
effectenhandel. 

In het voorstel zijn geen specifieke regels gesteld ter zake van het 
colporteren met effecten. De reden hiervoor is gelegen in de ervaring die 
inmiddels met de Wet effectenhandel is opgedaan. In het traject 
belegger en bemiddelaar moeten thans op grond van de Wet effecten-
handel alle intermediairs, die concrete beleggingsproposities doen, reeds 
voldoen aan eisen van deskundigheid, betrouwbaarheid, financiële 
waarborgen en informatieverstrekking ten bewijze waarvan zij een 
vergunning of ontheffing krijgen. Zonder een vergunning of ontheffing is 
het aanbieden van bemiddeling in effecten verboden. Dit systeem wordt 
in dit voorstel bestendigd. Aldus is een stelsel tot stand gekomen dat 
voldoende waarborgen behelst voor de mogelijkheid van een goede 
oordeelsvorming door de belegger aan wie een aanbod inzake een effec-
tenaankoop wordt gedaan. Daaronder wordt mede het geval begrepen 
waarbij het aanbod door middel van colportage wordt gedaan. Wel is het 
zo dat de regering een aanvullende regeling ten aanzien van de 
colportage met bepaalde effecten zinvol acht. Deze regeling zal worden 
opgenomen in de tweede herziening van de Colportagewet, waarvan 
respectievelijk de Staatssecretaris van Economische Zaken en de 
Minister van Justitie eerste en tweede ondertekenaar zijn, die een 
overkoepelende regelgeving omvat om ter zake van deze verkoopme-
thode een beschermend regime te bieden. Het gaat hierbij om niet ter 
beurze genoteerde effecten ter zake waarvan geen openbare prijsaan-
duiding bestaat. Van een openbare prijsaanduiding is sprake wanneer, 
met het oog op de openbare verhandelbaarheid van de effecten, aan- en 
verkoopkoersen regelmatig in dag- of weekbladen, prijscouranten, koers-
lijsten en dergelijke openbaar worden gemaakt.1 

Bij effecten zonder een dergelijke openbare koers geldt dat de poten-
tiële belegger niet op een eenvoudige en snelle wijze een vergelijking kan 
maken tussen het aanbod van een colporteur en een koers die voor een 
ieder kenbaar is. Voor deze belegger geldt dan ook dat voor hem die 
bescherming nodig is die de Colportagewet biedt, met name bestaande 
in een afkoelingsperiode. Bovendien bevat de Colportagewet sancties 
tegen de colporteur en de onderneming, waarin of voor rekening 
waarvan gecolporteerd wordt, die op deze specifieke verkoopmethode 
zijn toegesneden. 

' Voorbeelden van niet genoteerde effecten 
met een openbare prijsaanduiding zijn onder 
meer de participaties in de huisfondsen van 
banken en effecten van niet genoteerde 
instellingen die in koersoverzichten van 
landelijke dagbladen worden opgenomen. 

5.3. Vermogensbeheerders 

Onder vermogensbeheerder wordt de natuurlijke of rechtspersoon 
verstaan die beroeps- of bedrijfsmatig het beheer over vermogens van 
particuliere en professionele beleggers voert. Het beheer brengt met zich 
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dat de beheerder op grond van een machtiging veelal zelfstandig, 
eventueel na ruggespraak met zijn cliënt, beleggingsbeslissingen neemt 
en deze ook doet uitvoeren. Binnen de grenzen van zijn machtiging kan 
de vermogensbeheerder zelfstandig beschikken over geld en effecten 
van zijn cliënten. Met het oog op de positie van de beleggers is het 
daarom wenselijk dat vermogensbeheerders aan bepaalde minimumver-
eisten voldoen. 

Daarom wordt ook de uitoefening van het beroep of bedrijf van vermo-
gensbeheerders in dit wetsvoorstel aan een vergunningplicht onder-
worpen. Vermogensbeheerders zijn thans onderworpen aan het verbod 
van artikel 6 van de Wet effectenhandel omdat zij werkzaam zijn in de 
aanbieding van bemiddeling in effecten. Aangezien zij zich echter naar 
de aard van hun beroep of bedrijf toch onderscheiden van effectenbe-
middelaars, wordt thans voorgesteld om de grondslag te bieden afzon-
derlijke eisen op deze groep van toepassing te doen zijn. Evenals bij 
effectenbemiddelaars het geval is, geldt een uitzondering voor degenen 
die zijn aangesloten bij een op grond van artikel 16 erkende effecten-
beurs, indien de toezichthouder heeft verklaard dat regels van die beurs 
van toepassing zijn op de uitoefening van het beroep of bedrijf van 
vermogensbeheerders en deze regels de doeleinden die deze wet beoogt 
te bereiken, voldoende bereiken. Dit is het geval bij de Vereniging voor 
de Effectenhandel, de Optiebeurs en de Financiële Termijnmarkt 
Amsterdam. Ook bestaat het voornemen een uitzondering te creëren 
voor degenen die zijn aangesloten bij een in een andere EG-Lid-Staat, of 
bij een andere vooraanstaande en onder toezicht gestelde beurs, voor 
zover de regels van die beurs van toepassing zijn op het beroep of bedrijf 
van betrokkenen. Voorts is het de bedoeling kredietinstellingen die onder 
toezicht staan van de Nederlandsche Bank vrij te stellen, alsmede in de 
toekomst te bezien of ook beleggingsinstellingen onder een dergelijke 
vrijstelling moeten vallen. Hiervoor geldt dezelfde overweging als welke 
is genoemd in paragraaf 5.2 met betrekking tot effectenbemiddelaars. 

Een vergunning om als vermogensbeheerder werkzaam te zijn wordt 
verleend indien wordt voldaan aan eisen ten aanzien van deskundigheid, 
betrouwbaarheid, bedrijfsvoering en informatie aan het publiek. Het 
voorgestelde systeem sluit aan bij de regeling die thans op grond van de 
Wet effectenhandel voor effectenbemiddelaars geldt. Opgemerkt zij nog 
dat indien een vermogensbeheerder tevens effectenbemiddelaar is, hij 
ook voor die activiteit een vergunning moet hebben. In dit voorstel 
worden alleen vermogensbeheerders aan een vergunningplicht onder-
worpen, die op individuele basis vermogens van derden beheren. 

Collectief vermogensbeheer door middel van beleggingsfondsen wordt 
thans geregeld in hoofdstuk IV van de Wet effectenhandel. Bovendien 
heeft ondergetekende zoals eerder opgemerkt de bedoeling een aparte 
wettelijke voorziening te treffen voor beleggingsinstellingen die de Wet 
effectenhandel op dit punt moet vervangen door een meer omvattende 
regeling. 

5.4. Effectenbeurzen 

Bij de uitvoering van het toezicht op de effectenbeurzen op basis van 
de Beurswet 1914 heeft de minister van Financiën traditioneel veel 
ruimte voor zelfregulering gelaten aan de organisaties die de beurs 
houden. De zelfregulerende status van de beurzen komt met name hierin 
tot uitdrukking, dat zij op privaatrechtelijke grondslag hun eigen regels 
opstellen en de nakoming van die regels door de bij hen aangesloten 
instellingen controleren. De regelgeving van de beurzen betreft verschil-
lende gebieden, bijvoorbeeld de toelating van fondsen tot de notering, de 
gang van zaken bij de handel en de afwikkeling van transacties, alsmede 
de relatie tot cliënten. Dat de beurzen zelf regels op deze gebieden 
stellen is niet verwonderlijk, omdat het immers in het belang is van de 
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beurzen en de bij hen aangesloten bemiddelaars dat de handel goed 
verloopt en dat hun reputatie bij beleggers ongeschonden blijft. 
Bovendien wordt de toegevoegde waarde van een beurs als centrale 
marktplaats voor een belangrijk deel ontleend aan de standaardisatie van 
handelsusances, waarop de reglementen onder meer betrekking hebben. 

Het toezicht door of - in het geval van de Optiebeurs, de FTA en 
bepaalde deelgebieden van de effectenbeurs - namens de minister van 
Financiën heeft het karakter van marginale toetsing van deze regels aan 
de hand van bovengenoemde criteria, te weten, een adequate functio-
nering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die 
markten. Ondergetekende is van oordeel dat de bestaande historisch 
gegroeide gang van zaken bij de uitoefening van het wettelijk toezicht -
kort gezegd zelfregulering onderworpen aan marginale toetsing - een 
evenwichtige situatie heeft gecreëerd en bevorderlijk is voor de flexibi-
liteit van de regelgeving en de controle ten aanzien van het effecten-
verkeer. In dit wetsvoorstel wordt aangesloten bij deze praktijk. In het 
bijzonder wordt het volgende systeem voorgesteld. Indien een beurs-
houder een zodanige regelgeving en controle ten aanzien van bij die 
beurs aangesloten ondernemingen en de door haar te organiseren markt 
zal hanteren, dat wordt voldaan aan hetgeen nodig is met het oog op een 
adequate functionering van de effectenmarkten en de positie van de 
beleggers op die markten, zal haar erkenning als effectenbeurs worden 
verleend. Onder regelgeving zijn niet alleen de regels voor de handel, de 
toelating van fondsen en bemiddelaars en soortgelijke regulering te 
verstaan, maar hieronder moeten ook de arrangementen worden 
begrepen betreffende de technische infrastructuur alsmede de levering 
en clearing van effecten (waaronder de soliditeit van de clearingsorgani-
satie) alsmede een adequate controle op de gestelde regels. Zonder 
erkenning is het houden van een effectenbeurs verboden. Regelgeving 
en controle worden geïnitieerd en uitgevoerd door de beurs zelf, ter zake 
waarvan rapportage geschiedt aan de minister van Financiën of aan een 
instelling die bij delegatie de taken en bevoegdheden van de minister 
uitoefent. De regels en de uitvoering van de controle worden marginaal 
aan de genoemde criteria getoetst. Indien de regels en controle in strijd 
zijn met deze criteria kunnen aan de beurs bindende voorschriften 
worden gegeven. In het uiterste geval kan de erkenning worden 
ingetrokken. 

5.5. Internationale samenwerking 

In paragraaf 2 is erop gewezen dat de handel in effecten in de 
afgelopen jaren een meer internationaal karakter heeft gekregen. Deze 
internationalisatie, die bevorderd is door een gestage vrijmaking van het 
grensoverschrijdende kapitaalverkeer in diverse landen, speelt zich af op 
diverse terreinen: 

- Institutionele beleggers, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten en 
Japan, beleggen hun middelen meer en meer buiten hun eigen land. 

- Bij het aantrekken van financieringsmiddelen maken ondernemingen 
meer dan vroeger gebruik van buitenlandse en internationale financiële 
markten. 

- Transacties in effecten worden in toenemende mate op buitenlandse 
markten afgewikkeld, en niet meer altijd hoofdzakelijk op de thuismarkt 
van de desbetreffende instelling. In de belangrijkste internationale 
effecten ontwikkelt zich een 24-uurs markt, met New York, Londen en 
Tokio als belangrijkste financiële centra in hun tijdszone. In verband 
hiermee hebben ook effectenbemiddelaars een meer internationale 
oriëntatie gekregen, hetgeen zich met name uit in een uitbreiding van 
hun buitenlandse vestigingen. 

Onder deze omstandigheden is internationale samenwerking bij het 
toezicht op het effectenwezen van groot belang geworden. Samen-
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werking kan de kosten van toegang tot de financiële markten met name 
door harmonisering van toezichtregels verlagen. Bovendien kan samen-
werking de effectiviteit van nationale toezichtregels (ontwijkingsgedrag 
wordt tegengegaan) bevorderen en kunnen onwenselijke concurrentie-
verschillen als gevolg van sterk afwijkende toezichtregimes worden 
tegengegaan. 

Ten einde die internationale samenwerking, die nu nog in de beginfase 
verkeert, van de grond te brengen, is het nodig afspraken te maken 
tussen nationale toezichthoudende autoriteiten. Het is voor Nederland 
met zijn open financiële sector van groot belang aan deze ontwikkelingen 
deel te kunnen nemen. Een belangrijk deel van de internationale samen-
werking zal bestaan uit informatie-uitwisseling bij de uitvoering van 
nationale regels. Om te voorkomen dat ons land aansluiting bij de inter-
nationale samenwerking op dit gebied verliest, is in dit wetsvoorstel een 
bepaling opgenomen die de grondslag biedt om - onder voorbehoud van 
geheimhouding - informatie uit te wisselen met andere autoriteiten. Het 
betreft overigens niet uitsluitend buitenlandse autoriteiten: bedoelde 
bepaling biedt tevens de mogelijkheid om informatie die is verkregen bij 
de uitvoering van deze wet te wisselen met instanties die uit anderen 
hoofde in Nederland belast zijn met het toezicht op personen en instel-
lingen die mede als effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder 
optreden. Bovendien biedt dit artikel de mogelijkheid om informatie te 
verlangen van effectenbeurzen, bemiddelaars en vermogensbeheerders 
die nodig is voor uitvoering van eventueel door Nederland te sluiten 
verdragen tot uitwisseling van informatie inzake het effectenwezen. 

5.6. Uitvoering en delegatie van toezicht 

Diverse toezichthoudende taken en bevoegdheden - zoals het verlenen 
van vergunningen, ontheffingen en vrijstellingen - worden in dit 
wetsvoorstel bij de minister van Financiën gelegd. In het voorstel wordt 
evenwel de mogelijkheid gelaten een aantal bevoegdheden bij algemene 
maatregel van bestuur te delegeren aan een privaatrechtelijke of publiek-
rechtelijke rechtspersoon. Een uitzondering geldt voor de bevoegdheden 
van de artikelen 16 en 19 (erkenning en intrekking van een erkenning van 
een effectenbeurs), artikel 24 (wijziging statuten delegataris), artikel 26 
(omslag van kosten), artikel 28 (reciprociteitsbepaling) en die tot het 
verlenen van vrijstellingen. De bevoegdheden van de artikelen 16, 19, 24 
en 26 zijn van zodanig belang, dat zij naar het oordeel van de ondergete-
kende niet voor delegatie in aanmerking komen. Voor artikel 28 geldt, 
dat het al of niet nemen van reciprociteitsmaatregelen op het terrein van 
financiënwezen onderwerp is van regeringsbeleid, waarvoor de minister 
van Financiën primaire verantwoordelijkheid draagt. Ook voor vrijstel-
lingen geldt dat zij tot de verantwoordelijkheid van de regering behoren. 
Hun verlening, intrekking of wijziging heeft immers directe gevolgen voor 
de reikwijdte van de wet. De mogelijkheid tot delegatie is in het 
wetsvoorstel opgenomen, omdat het past in het kabinetsbeleid de 
uitvoering van bepaalde overheidstaken te verzelfstandigen. 

In de afgelopen tijd heeft een uitvoerige gedachtenwisseling plaats-
gehad tussen de betrokkenen in het effectenwezen en het Ministerie van 
Financiën over de wijze waarop aan het toezicht op het effectenwezen in 
de toekomst vorm moet worden gegeven. Daarbij zijn vele verschillende 
mogelijkheden besproken, waarbij altijd voor ogen heeft gestaan dat de 
uitkomst voor zowel de overheid als de bedrijfstak acceptabel moet zijn. 
Dit overleg heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting toezicht 
effectenverkeer op 21 juli 1988 door de Vereniging voor de Effecten-
handel en de Vereniging European Options Exchange. Over de opzet van 
de stichting zij het volgende opgemerkt. Uitgangspunt is dat het toezicht 
op het effectenwezen, in het bijzonder de beurzen en de buitenbeurs-
handel, in de toekomst niet meer door de Minister van Financiën wordt 
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verricht, maar door een instelling die los staat van de overheid. Een 
soortgelijke constructie voor regelgeving en toezicht op het effecten-
wezen bestaat in het Verenigd Koninkrijk; hierop wordt in paragraaf 6.1 
nader ingegaan. De desbetreffende instelling zal de aan haar opgedragen 
taak zelfstandig uitoefenen. Zij dient bij de uitoefening van het toezicht 
het vertrouwen te hebben van de betrokkenen in de bedrijfstak. Daarbij 
mag evenwel geen afbreuk worden gedaan aan de onafhankelijkheid van 
het toezicht. Dat privaatrechtelijke rechtspersonen worden belast met 
het uitvoeren van een wettelijke regeling is geen nieuwe gedachte; 
ondergetekende verwijst in dit verband naar de gevolgde opzet in de Wet 
van 29 januari 1987 tot wijziging van de Waarborgwet 1950 (Stb. 1987, 
38). Ook kan worden gewezen op de organisatie van het toezicht in de 
effectensector zelf tot nu toe. 

Met dit uitgangspunt in gedachten verdient het de voorkeur het 
toezicht te doen uitvoeren door een onafhankelijke rechtspersoon die 
zelfstandig bestuurlijke en civielrechtelijke rechtshandelingen kan 
verrichten. De figuur van de stichting is hiertoe de meest geschikte 
constructie. De stichtingsvorm heeft als voordeel boven andere privaat-
rechtelijke vormen als de vereniging en de naamloze vennootschap, dat 
zij rechtshandelingen in onafhankelijkheid kan verrichten, in die zin, dat 
zij niet geheel of gedeeltelijk gebonden is aan de goedkeuring van een 
leden- of aandeelhoudersvergadering. 

Bij ministeriële beschikking van 24 januari 1989 is met ingang van 1 
februari 1989 aan de Stichting toezicht effectenverkeer het toezicht uit 
hoofde van de Beurt /vet 1914 op de effectenbeurzen opgedragen. De 
betrokken effectenbeurzen zijn: de Amsterdamse effectenbeurs, de 
Europese Optiebeurs en de Financiële Termijnmarkt Amsterdam. Het 
toezicht dat door de stichting namens de Minister van Financiën zal 
worden uitgeoefend, werd tot op heden, voor zover het de Amsterdamse 
effectenbeurs betreft, verricht door de minister van Financiën en voor 
bepaalde deelgebieden van het toezicht namens de minister door de 
Commissie van bijstand voor de uitvoering van de Beurswet 1914. Op de 
Optiebeurs en Financiële Termijnmarkt werd het toezicht namens de 
ministervan Financiën uitgeoefend door de desbetreffende Commissies 
van Toezicht. Voor een taakvervulling ten aanzien van het toezicht op de 
buitenbeurshandel zal moeten worden gewacht op de totstandkoming 
van de Wet toezicht effectenverkeer. De Wet effectenhandel kent 
namelijk anders dan de Beurswet 1914 niet de mogelijkheid van manda-
tering van taken. Het is de bedoeling om zodra de Wet toezicht effecten-
verkeer van kracht is alle taken en bevoegdheden uit hoofde van die wet 
die voor delegatie in aanmerking komen aan de stichting over te dragen. 
Daarmee zal ook het aanspreekpunt voor de (kleine particuliere) 
beleggers bij de stichting komen te liggen. 

In de statuten van de stichting is bepaald dat het bestuur bestaat uit 4 
tot maximaal 6 leden, waaronder de voorzitter, die door de minister van 
Financiën worden benoemd, geschorst en ontslagen. Teneinde de betrok-
kenheid van de bedrijfstak bij het toezicht tot uitdrukking te brengen, is 
in de statuten tevens de mogelijkheid opgenomen om - ten hoogste drie 
- bestuursraden door de minister van Financiën te laten benoemen. Deze 
bestuursraden worden voorgedragen door de bedrijfstak en zullen het 
bestuur met adviezen bijstaan. Deze bestuursraden nemen deel aan de 
bestuursvergaderingen en ontvangen de desbetreffende stukken, maar zij 
maken geen deel uit van het bestuur en hebben dus ook geen stemrecht. 
De bestuursraden onttrekken zich aan een vergadering, al of niet op 
aanwijziging van de voorzitter, indien zaken aan de orde komen waarbij 
zij uit hoofde van hun functie in de bedrijfstak direct betrokken zijn. In 
dat geval ontvangen zij ook niet de betrokken stukken. Wat de vervulling 
aangaat zal een bestuursraad worden voorgedragen door de Vereniging 
voor de Effectenhandel, een tweede door de Vereniging European 
Options Exchange (mede namens de Financiële Termijnmarkt 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 038, nr. 3 13 



Amsterdam) en - na de inwerkingtreding van de Wet toezicht effecten-
verkeer - een derde door een organisatie in de buitenbeurshandel. 

Gelet op het takenpakket van de stichting in de beginperiode, dus vóór 
de inwerkingtreding van de Wet toezicht effectenverkeer, is thans 
volstaan met de benoeming van een voorzitter en vier andere 
bestuurders en twee bestuursraden, de laatste op voordracht van de 
Vereniging voor de Effectenhandel en de Vereniging European Options 
Exchange (mede namens de Financiële Termijnmarkt Amsterdam). Na de 
inwerkingtreding van de Wet toezicht effectenverkeer zal worden bezien 
of het wenselijk is het aantal bestuurders en bestuursraden uit te breiden 
tot het statutaire maximum. Van belang is dat de stichting in staat is zijn 
taken en bevoegdheden naar behoren te vervullen en dat er waarborgen 
dienen te bestaan voor een zodanige besluitvorming binnen de stichting 
dat een onafhankelijke vervulling van bedoelde taken en bevoegdheden 
zoveel mogelijk gewaarborgd is. Daartoe is in de statuten van de 
stichting onder meer bepaald dat: 

- alle bestuursleden zich zonder last of ruggespraak slechts naar de 
belangen van het toezicht richten; 

- de besluitvorming binnen het bestuur collegiaal is. 

In de wet is ter zake een bepaling opgenomen dat een wijziging in de 
statuten slechts kan plaatsvinden nadat deze is goedgekeurd door de 
minister van Financiën; de statuten van de stichting kennen een zelfde 
bepaling. 

Teneinde een goede taakvervulling te waarborgen beschikt de stichting 
over een eigen secretariaat, dat onder leiding staat van een 
directeur-secretaris. Gelet op het feit dat de werkzaamheden ten aanzien 
van de buitenbeurshandel thans nog worden vervuld op het Ministerie 
van Financiën, is de omvang van het secretariaat beperkt gehouden tot 
enkele personen. 

Over de bevoegdheden van de stichting zij ten slotte het volgende 
opgemerkt. Teneinde de flexibiliteit van regelgeving en de onafhanke-
lijkheid van de stichting ten opzichte van de overheid te bevorderen, is 
het de bedoeling haar binnen de grenzen van de wettelijke regeling 
ruimte te laten voor een zelfstandige uitwerking van regelgeving. Dit 
wordt bereikt door in de wet enige algemeen geformuleerde regels en 
bevoegdheden vast te leggen, die in beperkte mate, voor zover nodig 
worden uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur. De invulling 
van deze algemene regels wordt aan de stichting overgelaten. 

In geval van invoering, wijziging of intrekking van een algemene 
maatregel van bestuur, een vrijstelling alsmede een erkenning van een 
beurs zal de toezichthouder vooraf worden geraadpleegd. 

6. Toezicht op de beurzen in andere landen 

Ook in ons omringende landen heeft de overheid verantwoordelijkheid 
voor toezicht op het effectenverkeer. Deze verantwoordelijkheid wordt 
op uiteenlopende wijzen inhoud gegeven. Hieronder volgt een korte 
beschrijving van de bestaande toezichtstructuur in het Verenigd 
Koninkrijk, de Bondsrepubliek Duitsland, Frankrijk, België en de 
Verenigde Staten. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de situatie in 
Groot-Brittannië, dat als de belangrijkste concurrent van Amsterdam als 
financieel centrum moet worden beschouwd. De toezichtstructuur is in 
dat land in 1986 met de introductie van de Financial Services Act 
ingrijpend gewijzigd. 

6.1. Verenigd Koninkrijk 

De Financial Services Act 1986 geeft een wettelijk raamwerk voor 
regelgeving en toezicht op het beleggings- en effectenbedrijf. De 
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Financial Services Act omvat het gehele effectenwezen. Krachtens deze 
wet is het een strafbaar feit om zonder vergunning of vrijstelling in of 
vanuit Engeland werkzaam te zijn als intermediaire instelling. Naast het 
toezicht op intermediaire instellingen zijn in de wet bepalingen 
opgenomen inzake bestrijding van misbruik van voorwetenschap. 

De bevoegdheden die de Minister voor Handel en Industrie aan de wet 
ontleent kan hij delegeren aan een Designated Agency, op voorwaarde 
dat de door de Agency uitgevaardigde gedragsregels waaraan effecten-
instellingen zich hebben te houden beleggers voldoende bescherming 
bieden en de concurrentie niet verder beperken dan ter bescherming van 
beleggers noodzakelijk is. Vooruitlopend op het tot stand komen van de 
wet is medio 1985 de Securities and Investment Board (SIB) opgericht, 
die sinds mei 1987 de functie van Designated Agency vervult. De Board, 
een privaatrechtelijke rechtspersoon, is verantwoording verschuldigd aan 
de minister. De Board dient jaarlijks aan de minister verslag uit te 
brengen. De leden van het bestuur van de Board worden benoemd door 
de minister in overleg met de Governor of the Bank of England. De 
samenstelling van het bestuur moet zodanig zijn dat zowel met de 
belangen van het beleggend publiek als die van het effectenbedrijf 
rekening wordt gehouden. De Board vaardigt gedragsregels uit waaraan 
de buitenbeurshandel heeft te voldoen. De gedragsregels op grond 
waarvan een effecteninstelling in aanmerking kan komen voor een 
vergunning hebben onder meer betrekking op: financiële waarborgen, 
vermogensscheiding, garantiefonds, informatievoorziening naar het 
publiek toe. Een vergunning kan worden ingetrokken indien de vergun-
ninghouder één of meer bepalingen van de Financial Services Act 
overtreedt, waaronder het misbruik maken van voorwetenschap en het 
verstrekken van onjuiste informatie aan de Board in haar rol van toe-
zichthouder. Voorts wordt aan de hand van de door de Board opgestelde 
gedragsregels beoordeeld of een (beurs)organisatie krachtens de wet in 
aanmerking komt voor de status van zelfregulerende organisatie en zo ja 
of deze organisatie haar reglementen aan die van de Board op het terrein 
van die organisatie gelegen zou dienen aan te passen. Leden van erkende 
zelfregulerende organisaties zijn niet aan het rechtstreekse toezicht van 
de Board onderworpen. Het beleid van de Securities and Investment 
Board is erop gericht het toezicht zoveel mogelijk uit te laten oefenen 
door die zelfregulerende organisaties. Op deze wijze wordt de SIB zelf 
ontlast. Bovendien is een voldoende mate van betrokkenheid van de 
bedrijfstak van de uitvoering van het toezicht gewaarborgd. 

6.2. Bondsrepubliek Duitsland 

De acht effectenbeurzen zijn opgericht ingevolge de Duitse Beurswet 
1896. In aanvulling op de bepalingen van deze wet, zijn door de zelfregu-
lerende beursorganisaties zelf gedragsregels opgesteld met betrekking 
tot de effectenbemiddeling. Een beursorganisatie is onderworpen aan 
het toezicht van de desbetreffende «Landesregierung». Daartoe wordt 
een Staatscommissaris aangesteld. Voor elke beurs is er een Staatscorrv 
missaris door de Landesregierung benoemd, aan wie hij ook rapporteert. 
Zijn toezichtstaak omvat de deelname aan de beraadslaging van alle 
beursorganen. Zijn bevoegdheden zijn evenwel beperkt: stelt hij onregeL 
matigheden vast en kan hij deze door overreding en overleg niet 
oplossen, dan is hij niet gerechtigd zelf te handelen. Alleen de Landesre-
gierung zelf is hiertoe in staat. Deze commissaris houdt onder meer 
toezicht op de «Zulassungsstelle» dat wil zeggen de commissie die 
beoordeelt of fondsen tot de officiële notering kunnen worden 
opgenomen. 
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6.3. Frankrijk 

Bij Ordonnance van 28 september 1967 werd de «Commission des 
Opérations de Bourse» (COB) opgericht. Het toezicht op het effecten-
wezen wordt door deze commissie uitgeoefend. De bevoegdheden van 
deze zelfstandige openbare dienst met rechtspersoonlijkheid zijn 
omvangrijk. Zij ziet toe op de informatieverstrekking door de vennoot-
schappen, waarvan de effecten onder het publiek zijn verspreid. Voorts 
beslist de COB over de toelating van effecten tot de officiële handel en 
oefent zij permanent toezicht uit op de regelmatigheid van de beurs-
handel. De voorzitter van deze commissie wordt op kabinetsniveau 
gekozen, terwijl de andere commissieleden door de Ministre des 
Finances, de l'Economie et de la Privatisation worden benoemd. De 
Minister heeft de bevoegdheid de COB te verzoeken haar voorgestelde 
beslissingen in heroverweging te nemen. In januari 1988 is in Frankrijk 
een wet van kracht geworden die een vernieuwing van de wettelijke basis 
van het toezicht impliceert. Deze wet heeft tot doel om enerzijds de 
concurrentiemogelijkheden te verruimen en anderzijds de bescherming 
van beleggers verder te bevorderen. Ten einde dit laatste te realiseren, 
worden de onderzoeksbevoegdheden van de COB uitgebreid. Het 
dagelijks toezicht op de beurshandel zal worden uitgevoerd door een 
Conseil des Bourses, waarin belanghebbenden en overheidstoezicht-
houders zitting hebben. 

6.4. België 

Ook in België is er een combinatie van zelfregulering en overheidstoe-
zicht. De regering vaardigt bij elke beurs een door de minister van 
Financiën benoemde regeringscommissaris af, in de regel een ambtenaar 
van het ministerie van Financiën. Deze functionaris heeft het recht alle 
vergaderingen bij te wonen van de beurscommissie en de noteringscom-
missie om aldaar te waken over de naleving van wetten en beursregle-
menten. Een beurscommissie, gekozen uit de leden van de beurs, voert 
het dagelijks beleid over een beurs. Naast een beurscommissie is er een 
noteringscommissie voor iedere beurs, die beslist welke fondsen voor 
beursnotering in aanmerking komen. Leden van deze commissie worden 
benoemd door de minister van Financiën, waarvan de helft van de 
commissieleden bestaat uit effectenbemiddelaars door de beurscom-
missie voorgedragen en de andere helft uit onafhankelijke leden. 

6.5. Verenigde Staten 

In 1934 werd de Securities and Exchange Act van kracht. Hiermee 
werden niet alleen materiële voorschriften betreffende de beurshandel in 
effecten geïntroduceerd, maar werd tevens een speciale overheidsin-
stantie ingesteld - de Securities and Exchange Commission - waaraan 
verordenende en uitvoerende bevoegdheden met betrekking tot onder 
meer de beurshandel in effecten werden toegekend. Na de opkomst van 
de beurshandel in optie- en termijncontracten, die vooral sinds het begin 
van de jaren zeventig een krachtige groei heeft doorgemaakt, is er een 
tweede overheidstoezichthouder bijgekomen, namelijk de Commodities 
Futures Trading Commission. Dit betekent dat het overheidstoezicht op 
zelfregulerende organisaties en de aandelen- en optiebeurzen door de 
SEC wordt uitgeoefend. Het toezicht op de futuresbeurzen wordt uitge-
oefend door genoemde CFTC. 

7. Dereguleringsaspecten 

Naar het oordeel van de ondergetekende zal de last voor de overheid 
en het effectenbedrijf die dit voorstel met zich brengt nauwelijks uitgaan 
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boven hetgeen de bestaande effectenwetgeving veroorzaakt. Voor zover 
effectenbemiddelaars, vermogensbeheerders en aanbiedingen van 
effecten op grond van deze wet aan regels zullen worden onderworpen, 
is dit in bijna alle opzichten ook al het geval op grond van de Wet effec-
tenhandel. 

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid tevens regulerend op te treden 
ten aanzien van aanbiedingen van effecten aan, alsmede effectenbemid-
deling en vermogensbeheer ten behoeve van, professionele marktpar-
tijen. Zoals eerder opgemerkt, zijn de omstandigheden thans echter niet 
zodanig dat het gebruik van deze mogelijkheid gerechtvaardigd is. 

Ook het voorgestelde regime ten aanzien van effectenbeurzen leidt 
niet tot een betekenisvolle lastenuitbreiding voor de overheid of de 
bedrijfstak. Dit wetsvoorstel behelst in hoge mate een codificatie van 
hetgeen in de loop der jaren als gebruik is gegroeid. 

De in paragraaf 4 genoemde uitbreiding van regelgeving zal tot enige 
lastenverzwaring voor het effectenbedrijf en de overheid leiden. Onder-
getekende meent evenwel dat het belang van een behoorlijke beleggers-
bescherming uitgaat boven het nadeel van deze beperkte verzwaring. 

De verwachting bestaat dat de belasting voor opsporingsautoriteiten 
en de rechterlijke macht niet zal uitgroeien boven hetgeen de Wet effec-
tenhandel thans reeds met zich brengt; deze belasting is binnen 
aanvaardbare grenzen gebleven. 

8. Budgettaire gevolgen 

Zoals eerder in deze memorie is opgemerkt, bestaat het voornemen de 
uitvoering van het toezicht te delegeren aan een stichting. De lopende 
kosten die deze stichting maakt, worden doorberekend aan effectenbe-
middelaars, vermogensbeheerders en effectenbeurzen. 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 door het bestaande apparaat worden uitgevoerd. 

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 1 

Ondera 
In artikel 1, onder a wordt een opsomming gegeven van hetgeen onder 

effecten moet worden verstaan. Deze opsomming is ontleend aan de 
opzet zoals is gehanteerd in de Wet effectenhandel. Onder schuldbrieven 
worden onder meer verstaan obligaties, pandbrieven, bankbrieven, 
spaarbewijzen, deelnemingsbewijzen in onderhandse leningen en derge-
lijke. Onder effecten in de zin van deze wet worden nu mede verstaan 
waardepapieren aan toonder waarvan de rente gedurende de looptijd 
niet opeisbaar wordt (spaarbewijzen aan toonder). In de Wet effecten-
handel worden deze waardepapieren niet als effect aangemerkt onder 
meer op grond van de overweging, ten tijde van de indiening van het 
desbetreffende wetsvoorstel, dat het hier ging om het toevertrouwen van 
gelden aan ondernemingen en instellingen die op grond van de Wet 
toezicht kredietwezen onder toezicht staan van de Nederlandsche Bank 
zodat een goede bescherming van beleggers al gewaarborgd was. 
Sedert de totstandkoming van de Wet effectenhandel hebben echter ook 
niet onder toezicht van de Nederlandsche Bank staande ondernemingen 
en instellingen financieringsinstrumenten uitgegeven die voldoen aan de 
omschrijving van spaarbewijzen (commercial paper). Deze uitgiften zijn 
op de markt gekomen na de dereguleringsmaatregelen ten aanzien van 
de Nederlandse kapitaalmarkt, die in overleg tussen het Ministerie van 
Financiën en de Nederlandsche Bank per 1 januari 1986 van kracht zijn 
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geworden. De Tweede Kamer is hierover geïnformeerd bij brief van 4 
december 1985. De uitzondering van spaarbewijzen aan toonder in de 
Wet effectenhandel is daarom niet meer gerechtvaardigd. Ten aanzien 
van de aanbieding van de financieringsinstrumenten onder de naam 
commercial paper kan worden opgemerkt dat deze instrumenten als 
regel alleen worden aangeboden aan professionele beleggers. Om deze 
reden ligt het in de bedoeling deze aanbieding van de werking van de 
wet vrij te stellen. Voor de achtergronden van deze vrijstelling wordt 
verwezen naar paragraaf 5 van deze toelichting. 

Onder rechten van deelgenootschap worden onder meer verstaan, 
depotfractiebewijzen, participatiebewijzen, rechten van deelgenootschap 
in fondsen voor gemene rekening en dergelijke. Rechten van deelgenoot-
schap in de zin van deze wet zijn rechten die elk voor zich het recht 
belichamen op een deel van een te beleggen of belegd gemeenschap-
pelijk vermogen en die tevens verhandelbaar zijn. Dit laatste leidt er toe 
dat bijvoorbeeld rechten van deelgenootschap in de boedel van een 
erfenis niet onder de begripsomschrijving vallen. 

Zowel opties als termijncontracten die het recht of de plicht geven tot 
levering van de onderliggende waarden, als die welke alleen het recht 
geven tot verrekening in geld vallen onder de definitie van effecten; de 
wijze van afwikkeling van de contracten is derhalve niet relevant. 

Onder b 
Onder effectenbemiddelaar (artikel 1, onder b) wordt verstaan een 

natuurlijke persoon of een rechtspersoon die in het kader van de uitoe-
fening van zijn beroep of bedrijf betrokken is bij de totstandkoming van 
effectentransacties. Deze activiteit die al dan niet als gevolmachtigde van 
derden kan geschieden, behoeft niet de hoofddoelstelling van het beroep 
of bedrijf te zijn. Onder bemiddeling van effectentransacties kunnen de 
volgende activiteiten worden berekend: 

- op eigen naam maar voor rekening van derden effectentransacties 
verrichten; 

- op naam en voor rekening van derden effectentransacties verrichten; 
- op eigen naam en voor eigen rekening effectentransacties 

verrichten, teneinde een markt te onderhouden of met het oog op een 
voordeel uit een marge tussen vraag- en aanbodprijzen van effecten 
(bied- en laatkoersen; «market-making»); 

- als gevolgmachtigde van derden, effectenorders van derden 
aanbrengen bij bemiddelaars; 

- aanbrengen van derden als cliënt bij bemiddelaars. 

Deze omschrijving brengt met zich dat ook colporteurs van effecten als 
effectenbemiddelaar moeten woeden beschouwd. 

Onder c 
Onder vermogensbeheerder (artikel 1, onder c) wordt verstaan een 

natuurlijke persoon of een rechtspersoon die beroeps- of bedrijfsmatig 
de effecten van een derde beheert op grond van een daartoe gesloten 
beheersovereenkomst. Personen die in uitoefening van hun beroep of 
bedrijf activiteiten in het kader van collectief vermogensbeheer (ten 
behoeve van een fonds voor gemene rekening of een andere beleggings-
instelling) uitoefenen worden - althans in dit wetsvoorstel - niet 
beschouwd als vermogensbeheerders. Voor deze personen is voorzien in 
een afzonderlijke regeling in de - in voorbereiding zijnde - wetgeving 
inzake beleggingsinstellingen. 

Personen die in de uitoefening van hun beroep of bedrijf in het kader 
van de effectenhandel uitsluitend derden adviseren met betrekking tot 
effectentransacties (beleggingsaviseurs), maar die zelf op generlei wijze 
betrokken zijn bij de uitvoering van effectentransacties danwei bij de 
aanbieding van bemiddeling door enige bemiddelaar, worden in de zin 
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van deze wet niet beschouwd als effectenbemiddelaars of vermogensbe-
heerders. 

Indien bijvoorbeeld de advisering geheel of mede de keuze van een 
effectenbemiddelaar betreft, is wel sprake van betrokkenheid van de 
adviseur bij de aanbieding van bemiddeling en zal de adviseur als bemid-
delaar moeten worden beschouwd. 

Onder d 
De term effectenbeurs wordt gedefinieerd als een beurs waarop 

effecten worden behandeld. Wat onder de term beurs moet worden 
begrepen, dient naar het oordeel van ondergetekende af te hangen van 
hetgeen in het maatschappelijke verkeer hieronder wordt verstaan. 
Ondergetekende is van mening dat het begrip effectenbeurs niet beperkt 
is tot een plaats van daadwerkelijke samenkomst van bij effectenhandel 
betrokken partijen. Ook markten die werken met behulp van moderne 
communicatiemiddelen, zoals computer- en telefoonverbindingen, 
zonder dat gebruik gemaakt wordt van een beursvloer, vallen in beginsel 
onder de term effectenbeurs. Technologische ontwikkelingen hebben de 
laatste jaren mogelijk gemaakt dat de beurshandel in diverse financiële 
centra meer en meer met behulp van genoemde communicatiemiddelen 
wordt uitgevoerd. In het bijzonder kan worden gewezen op het compu-
ternetwerk van de Amerikaanse National Association of Security Dealers, 
die een grote markt in aandelen onderhoudt zonder beursvloer, en de 
sterke opkomst van het gebruik van computers door de Londense beurs, 
waar de beursvloer belangrijk aan betekenis heeft ingeboet. 

Artikel 2 

Waarden die uitsluitend het karakter van betaalmiddel dragen, zijn 
geen effecten in de zin van deze wet. Het betreft hier bijvoorbeeld 
bankbiljetten, cheques en wissels. 

Artikel 3 

Eerste lid 
Voor een toelichting op het in het eerste lid opgenomen verbod zij 

verwezen naar paragraaf 5.1 van het algemeen deel van deze memorie. 

Tweede lid 
De in het tweede lid van artikel 3 opgenomen uitzonderingsbepalingen 

komen nagenoeg overeen met die in artikel 4, tweede lid van de Wet 
effectenhandel. 

a. De uitzondering ten aanzien van ten beurze genoteerde effecten 
(voor Nederland: op erkende beurzen genoteerde effecten) houdt 
verband met het feit dat voor effecten die tot de officiële notering aan 
een beurs worden toegelaten in de regel het vereiste geldt dat voor 
toelating een prospectus wordt gepubliceerd. In de Europese Gemeen-
schappen vloeit deze verplichting voort uit de richtlijn van 17 maart 1980 
(80/390/EEG). Deze richtlijn die uiterlijk op 30 juni 1983 door de EG-Lid-
Staten moest worden uitgevoerd, is in Nederland verwerkt in het 
Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel. Door de 
Vereniging voor de Effectenhandel wordt dit Fondsenreglement vanaf 1 
juni 1983 toegepast. Bij ministeriële beschikking van 1 november 1983 
(Staatscourant 213) is deze toepassing bekrachtigd. Door de middel van 
het prospectus kan de belegger zich een inzicht verschaffen in de situatie 
van de uitgevende instelling alsmede de aan de effecten verbonden 
rechten. Met beursnotering wordt gelijkgesteld het geval dat spoedige 
toelating tot deze notering aannemelijk is. Deze aannemelijkheid hiervan 
zal bijvoorbeeld kunnen worden aangetoond met een schriftelijke 
verklaring van de bevoegde autoriteiten die over de noteringsaanvraag 
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beslissen. Voor de regeling ten aanzien van effecten die worden 
genoteerd aan buitenlandse effectenbeurzen zij verwezen naar de 
toelichting op artikel 4. 

b. Ten aanzien van de aanbieding van effecten die niet ter beurze zijn 
of worden genoteerd wordt de verkrijgbaarstelling vereist van een 
prospectus dat moet voldoen aan bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur te stellen regels. Zij zullen zoveel mogelijk aansluiten bij de 
regels die worden gesteld aan het prospectus in het kader van de Wet 
effectenhandel en het prospectus dat moet worden gepubliceerd bij 
toelating van effecten tot beursnotering. De regels kunnen verschillen 
naar gelang zij verschillende soorten effecten betreffen, bijvoorbeeld 
aandelen, schuldbrieven, certificaten van aandelen of termijncontracten. 
Voorts kunnen deze regels verschillend zijn naar gelang de omstandig-
heden waaronder de aanbieding wordt gedaan verschillen (bijvoorbeeld 
een eenmalige of een doorlopende uitgifte). Ten einde te bevorderen dat 
de belegger kennis neemt van de inhoud van het prospectus, dient in 
elke schriftelijke bekendmaking van het aanbod van effecten te worden 
verwezen naar de verkrijgbaarstelling van het prospectus. 

Derde lid 
In het derde lid wordt een regeling gegeven die beoogt bepaalde 

aanbiedingen aan het publiek van effecten die al eerder in omloop waren, 
en die dus niet bij uitgifte worden aangeboden, niettemin onder de 
verbodsbepaling van het eerste lid te brengen. Het gaat om drie 
gevallen: 

* Effecten die al buiten Nederland werden aangehouden (al of niet 
binnen besloten kring) en voor de eerste keer in Nederland aan het 
publiek worden aangeboden. Het komt regelmatig voor dat in Nederland 
buitenlandse effecten worden aangeboden, die in ons land nog niet 
eerder onder het publiek waren gebracht. Zonder de bepaling van het 
derde lid zouden dergelijke aanbiedingen niet onder het verbod van het 
eerste lid vallen, omdat immers geen sprake is van uitgifte. Uit oogpunt 
van beleggersbescherming is het niettemin wenselijk dat ter zake van 
dergelijke aanbiedingen voldoende informatie aan de beleggers wordt 
verschaft. 

* Effecten die al eerder in Nederland (en eventueel mede ook in het 
buitenland) zijn uitgegeven, maar in ons land uitsluitend binnen besloten 
kring werden aangehouden, en vervolgens voor de eerste keer worden 
aangeboden aan het publiek. Het verbod van het eerste lid is niet van 
toepassing indien bij uitgifte effecten binnen besloten kring worden 
aangeboden. De beleggersbescherming vergt evenwel dat indien deze 
effecten vervolgens aan het publiek worden aangeboden, wel een 
prospectus verkrijgbaar wordt gesteld. 

* Effecten die al eerder in Nederland bij uitgifte buiten besloten kring 
zijn aangeboden, maar bij die aanbieding onderwerp waren van een 
vrijstelling van het verbod van het eerste lid, en vervolgens voor de 
eerste keer aan het publiek worden aangeboden zonder dat de wense-
lijkheid van een vrijstelling zich daarbij voordoet. In het bijzonder kan 
worden gedacht aan het geval dat effecten eerst bij uitgifte worden 
aangeboden aan professionele beleggers of banken, die deze effecten 
vervolgens aan het publiek aanbieden. Zoals in het algemeen deel van 
deze memorie is uiteengezet, heeft ondergetekende het voornemen 
aanbiedingen van effecten aan professionele partijen vrij te stellen van 
het verbod (en dus van een prospectusverplichting). Indien deze partijen 
de desbetreffende effecten echter vervolgens aan het publiek aanbieden, 
is het uit oogpunt van beleggersbescherming wel nodig dat een 
prospectus wordt gepubliceerd. 

De hier voorgestelde regeling wijkt op twee punten af van de Wet 
effectenhandel. In de eerste plaats wordt thans uitdrukkelijk voorgesteld, 
de aanbieding van effecten die al eerder buiten besloten kring in het 
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buitenland verkrijgbaar waren gelijk te stellen met een aanbieding bij 
uitgifte, die onder het verbod van het zesde lid valt. De Wet effecten-
handel biedt thans niet de grondslag dergelijke aanbiedingen aan een 
prospectusvereiste te onderwerpen, hetgeen uit hoofde van beleggersbe-
scherming wenselijk is. 

In de tweede plaats worden in de voorgestelde wet aanbiedingen aan 
professionele partijen niet uitgezonderd van de prospectusplicht. Zoals in 
paragraaf 5 van het algemeen deel van deze memorie al is opgemerkt, 
bestaat het voornemen dergelijke aanbiedingen vrij te stellen op grond 
van artikel 4. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar de desbetref-
fende passage. 

Artikel 4 

In het eerste lid van dit artikel wordt de bevoegdheid geregeld 
vrijstelling of, op verzoek, ontheffing te verlenen van het in artikel 3 
vervatte verbod. Het is denkbaar dat niet kan worden volstaan aan de bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde regels voor het 
prospectus dat verkrijgbaar moet worden gesteld. Er kunnen dan toch 
redenen zijn het uitgifteverbod niet van toepassing te doen zijn, bijvoor-
beeld wanneer een adequate informatievoorziening aan het publiek op 
andere wijze wordt gewaarborgd. In dergelijke individuele gevallen kan 
ontheffing worden verleend. Daarnaast biedt dit artikel de mogelijkheid 
bepaalde categorieën van aanbiedingen vrij te stellen van het verbod. 
Naast een vrijstelling van aanbiedingen aan natuurlijke personen en 
rechtspersonen die beroeps- of bedrijfsmatig handelen of beleggen in 
effecten, heeft ondergetekende het voornemen aanbiedingen van 
effecten vrij te stellen, die zijn of worden genoteerd aan buitenlandse 
beurzen die informatie-eisen stellen die gelijkwaardig zijn aan die van 
Nederlands beurzen. In het bijzonder doelt ondergetekende op beurzen 
in Lid-Staten van de Europese Gemeenschap, die vallen onder de 
Richtlijn van de Raad van 17 maart 1980 (80/390/EEG), alsmede aan 
beurzen in Zwitserland en de Verenigde Staten. Deze vrijstellingen zullen 
tot gevolg hebben dat het bestaande regime van de Wet effectenhandel 
op dit punt wordt gehandhaafd. 

Artikel 5 

Met het stellen van regels betreffende de periodieke informatiever-
strekking over uitgevende instellingen kan de regelgeving betreffende 
informatieverstrekking over uitgevende instellingen waarvan de effecten 
niet officieel ter beurze genoteerd zijn op gelijke voet worden gebracht 
met die betreffende genoteerde instellingen. Artikel 5 behelst een 
uitbreiding ten opzichte van de Wet effectenhandel. De reglementen van 
de Vereniging voor de Effectenhandel verplichten vennootschappen 
waarvan de aandelen of certificaten van aandelen zijn genoteerd tot 
halfjaarlijkse financiële berichtgeving. Bovendien hebben deze vennoot-
schappen de verplichting om prompt openbare mededelingen te doen 
indien bijzondere ontwikkelingen in het bedrijf hiertoe reden geven. Deze 
verplichting geldt ook voor instellingen waarvan alleen obligaties zijn 
genoteerd. Aldus worden beleggers in staat gesteld zich een goed beeld 
van de vennootschap te vormen. Deze regels vormen de implementatie 
van een desbetreffende EG-richtlijn van 15 februari 1982 (82/121 EEG). 

Met de ingevolge artikel 5 te stellen informatie-voorschriften wordt 
bereikt dat er gelijkwaardigheid wordt geschapen tussen de informatie-
verplichtingen betreffende effecten die wel officieel ter beurze genoteerd 
zijn en effecten die buiten de officiële beurzen worden verhandeld. De 
voorschriften worden vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel 
van bestuur en uitgewerkt door de toezichthouder. 
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In het tweede lid van artikel 5 is een ontheffings- en vrijstellingsmoge-
lijkheid opgenomen. Van de ontheffingsmogelijkheid kan gebruik worden 
gemaakt bijvoorbeeld indien het belang van de onderneming zich verzet 
tegen bekendmaking van bepaalde gegevens, en de aandeelhouders niet 
bijzonder getroffen worden door het achterwege blijven van de publi-
citeit. Het voornemen bestaat vrijstelling te verlenen aan instellingen die 
genoteerd zijn aan een officiële EG-beurs en andere vooraanstaande 
buitenlandse beurzen, voor zover zij door de notering onderworpen zijn 
aan gelijkwaardige informatieverplichtingen. 

Artikel 6 

Eerste lid 
Voor de motivering van dit verbod zij verwezen naar paragraaf 5.2 van 

het algemene deel van deze toelichting betreffende effectenbemid-
delaars. Onder het verbod moeten alle handelingen worden begrepen die 
passen in de uitoefening van het beroep of bedrijf van de effectenbemid-
delaar. Dit betekent dat niet alleen de aanbieding van bemiddelaars 
onder de verbodsbepaling valt, zoals in de Wet effectenhandel het geval 
is, maar dat ook het feitelijk verrichten van bemiddelingswerkzaamheden 
hieronder moet worden begrepen. Deze verruiming ten opzichte van de 
Wet effectenhandel is wenselijk gebleken, omdat de in deze laatstge-
noemde wet vervatte formulering (artikel 6, lid 1) in de praktijk de 
bewijsvoering onnodig zwaar heeft gemaakt. De thans voorgestelde 
wettekst neemt dit probleem weg. 

Tweede lid 
In het tweede lid van artikel 6 wordt bepaald dat de Minister van 

Financiën op verzoek een vergunning verleent. Zoals in paragraaf 5.6. is 
opgemerkt, is er evenwel het voornemen deze bevoegdheid te delegeren 
aan de toezichthouder, die dan ook vergunningaanvragen zal behandelen. 
Een vergunning wordt verleend in die gevallen waarin aan de hand van 
de door de aanvrager verstrekte gegevens, wordt vastgesteld dat wordt 
voldaan aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen 
eisen. Deze eisen zullen betreffen: 

a. deskundigheid en betrouwbaarheid: de personen die in het bemid-
delingsbedrijf de functie van bemiddelaar zullen uitoefenen, dienen 
onder meer te beschikken over een relevante beroepservaring dan wel op 
andere wijze van hun deskundigheid blijkt te hebben gegeven. Voorts 
dient de persoonlijke betrouwbaarheid van deze personen niet aan twijfel 
onderhevig te zijn; 

b. financiële waarborgen: gedacht wordt aan een door de bemiddelaar 
aan te houden minimum eigen vermogen; 

c. bedrijfsvoering: hieronder wordt onder meer verstaan een goede 
scheiding tussen het vermogen van de bemiddelaar en dat van zijn 
cliënten, een deugdelijk administratief systeem inzake de financiële 
positie van het bedrijf en uitvoering van de bedrijfsactiviteiten alsmede 
de wijze van rapportage aan de cliënt van de voor zijn rekening verrichte 
transacties; 

d. aan het publiek te verstrekken informatie: bij werving voor bemid-
deling zal aan het publiek informatie dienen te worden verstrekt over de 
aard van de desbetreffende effecten, de risico's die aan de belegging zijn 
verbonden, de kosten die voor de bemiddeling in rekening worden 
gebracht en de wijze van opereren van de bemiddelaar. Onder dit laatste 
dient onder meer te worden begrepen de wijze waarop de bemiddelaar 
reclame maakt voor zijn diensten en effecten waarin hij bemiddelt. 

De eisen kunnen per categorie van effectenbemiddelaar verschillen. De 
hier voorgestelde regeling verschilt met die van de Wet effectenhandel 
uitsluitend op het onderdeel van de financiële waarborgen. Gelet op de in 
de praktijk gebleken onduidelijkheden over de inhoud van de bankga-
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rantie en de relatie tussen de bankgarantie en de omvang van het eigen 
vermogen van de effectenbemiddelaar, is de mogelijkheid van de 
bankgarantie geschrapt. 

Indien daartoe aanleiding bestaat, zal de concrete wijze van aanbieding 
van effecten betrokken worden bij de beoordeling van en controle op de 
deskundigheid en betrouwbaarheid. Hierbij valt vooral te denken aan 
gevallen waarbij op een agressieve of misleidende wijze met effecten 
gecolporteerd wordt. Aangezien daardoor de belangen van (potentiële) 
beleggers ernstig geschaad kunnen worden, zal een dergelijk onoirbaar 
gedrag tot gevolg kunnen hebben dat geweigerd wordt een vergunning 
te verlenen of tot intrekking van de vergunning wordt overgegaan. 
Opgemerkt zij dat de colportage met effecten waarvoor geen openbare 
prijsaanduiding bestaat onder de Colportagewet zal komen te vallen, en 
twee regelingen van toepassing zullen zijn op de bemiddeling met deze 
effecten. Dit is niet bezwaarlijk daar de Colportagewet, zoals in paragraaf 
5.2 is opgemerkt, sancties bevat die specifiek zijn toegesneden op deze 
verkoopmethode, terwijl voorts de correctie-instrumenten van de Colpor-
tagewet de bedrijfsvoering als zodanig van een effectenbemiddelaar 
onverlet laten. 

Derde lid 
In het derde lid wordt bepaald dat ook een vergunning kan worden 

verleend, indien niet wordt voldaan aan de regels die zijn opgenomen in 
de algemene maatregel van bestuur die in het tweede lid is genoemd. Bij 
de uitvoering van de Wet effectenhandel is regelmatig gebleken dat 
effectenbemiddelaars niet geheel aan de vergunningvereisten kunnen 
voldoen. Als gevolg hiervan is het nodig gebleken in vele gevallen 
gebruik te maken van de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing, 
die bedoeld was voor uitzonderingen. Hierdoor is - naast een aantal 
vergunninghouders - een grote categorie van ontheffinghouders 
geschapen. Omdat het onderscheid tussen vergunninghouders en 
ontheffinghouders ten onrechte de suggestie van kwaliteitsverschil kan 
wekken, wordt in dit wetsvoorstel uitsluitend de mogelijkheid tot het 
verlenen van vergunning geopend, waarbij evenwel onder omstandig-
heden afwijkende vergunningvereisten kunnen worden toegepast. 
Voorwaarde is wel dat materieel de beleggersbescherming evenzeer 
gewaarborgd is als bij volledige toepassing van de vereisten, en dat 
genoegzaam wordt aangetoond dat aan deze vereisten niet redelijkerwijs 
kan worden voldaan. 

Vierde lid 
Aan een vergunning ingevolge het tweede lid kunnen beperkingen 

worden gesteld en voorschriften worden verbonden. De beperkingen 
kunnen uitsluitend betrekking hebben op de reikwijdte en de tijdsduur 
van de vergunning. Wanneer het verzoek om vergunning slechts 
betrekking heeft op de bemiddeling bij transacties in bepaalde soorten 
van effecten en wordt voldaan aan de gestelde regels, kan de reikwijdte 
van de vergunning worden beperkt tot die soorten van effecten. Het 
honoreren van een verzoek voor een vergunning als hierboven 
omschreven behoeft als regel niet een vergunning in te houden voor 
bemiddeling bij effectentransacties in het algemeen. De vereiste deskun-
digheid voor het bemiddelen bij bijvoorbeeld goederentermijntransacties 
is immers een andere dan de deskundigheid die voor het bemiddelen in 
bijvoorbeeld aandelen noodzakelijk is. Een beperking van de tijdsduur 
van de vergunning kan worden overwogen indien de vergunninghouder 
niet heeft kunnen voldoen aan alle vergunningvereisten; indien aan alle 
vergunningvereisten is voldaan ligt een dergelijke beperking niet in de 
bedoeling. Deze regeling stemt overeen met de regeling voor de houder 
van een ontheffing in de Wet effectenhandel. 
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Voorschriften hebben met name betrekking op de wijze waarop de 
effectenbemiddelaar zijn beroep of bedrijf uitoefent. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan voorschriften met betrekking tot de scheiding van zijn 
vermogen en dat van zijn cliënten, zijn administratieve systeem, de wijze 
waarop hij zich tot het publiek richt, etc. Ook deze regeling stemt 
overeen met die van de Wet effectenhandel. 

Artikel 7 

Eerste lid 
Indien een effectenbemiddelaar een vergunning heeft verkregen, is het 

nodig dat hij blijft voldoen aan de vereisten waaraan hij voldeed op het 
moment van de verlening van de vergunning. Bovendien zijn er bepaalde 
normen ter zake waarvan op het moment van de vergunningaanvraag 
slechts voornemens kunnen worden geuit, omdat zij naar hun aard alleen 
vervuld kunnen worden gedurende de uitoefening van het bemiddelings-
bedrijf. Wat dit laatste betreft, valt bijvoorbeeld te denken aan de 
verstrekking van informatie aan cliënten. In het eerste lid wordt een 
grondslag gecreëerd om ter zake in een algemene maatregel van bestuur 
regels vast te leggen, die door de toezichthouder worden uitgewerkt. 
Opgemerkt zij dat ook de regeling in het kader van de Wet effecten-
handel regels kent die na vergunningverlening gelden, vooral door het 
hechten van standaardvoorschriften aan vergunningen. Deze 
voorschriften zijn in de Nota van toelichting bij het Besluit effecten-
handel terug te vinden. Terwille van de rechtszekerheid van de vergun-
ninghouders werd het wenselijk geacht om in het kader van dit voorstel 
dergelijke regels op een uitdrukkelijke wetsbepaling te baseren en deze 
in het uitvoeringsbesluit zelf op te nemen. 

Tweede lid 
In het tweede lid wordt de bevoegdheid opgenomen te bepalen dat 

een effectenbemiddelaar niet hoeft te voldoen aan alle regels, die zijn 
opgenomen in de in het eerste lid bedoelde algemene maatregel van 
bestuur, indien hij daartoe niet in staat is. Dit artikellid vormt de pendant 
van artikel 6, vierde lid. 

Artikel 8 

Effectenbemiddelaars die zijn aangesloten bij een op grond van artikel 
16 erkende beurs zijn niet onderworpen aan de vergunningplicht, voor 
zover hun bemiddeling effecten betreft die zijn genoteerd aan die beurs, 
omdat zij ter zake van het bemiddelen in deze effecten onder toezicht 
staan van die beurs. 

Artikel 9 

Artikel 9 biedt de grondslag voor een vrijstelling van het verbod voor 
bepaalde categorieën effectenbemiddelaars. Aan een dergelijke 
vrijstelling kunnen beperkingen worden gesteld en voorschriften 
verbonden. Voor een toelichting op het voorgenomen beleid ter zake zij 
verwezen naar paragraaf 5.2 van het algemene deel van deze memorie. 

Artikel 10 tot en met artikel 13 

In de artikelen 10 tot en met 13 wordt een regeling gegeven voor 
vermogensbeheerders. Voor een vergelijking van deze regeling met het 
bestaande regime van de Wet effectenhandel zij verwezen naar 
paragraaf 5.3 van het algemeen deel van deze memorie. De regeling 
komt ten principale overeen met hierboven besproken regeling voor 
effectenbemiddelaars. Vergunningvereisten met betrekking tot vermo-

Tweede Kamer, vergaderjaar 1988-1989, 21 038, nr. 3 24 



gensbeheerders dienen evenwel te zijn aangepast aan het afwijkende 
karakter van het bedrijf van de vermogensbeheerder. Dit zal tot 
uitdrukking komen in de tekst van de desbetreffende algemene 
maatregel van bestuur; bovendien wordt in de tekst van dit wetsvoorstel 
geen vereiste ten aanzien van financiële waarborgen opgenomen. De 
aard van het vermogensbeheer vergt immers niet dat, zoals in de 
bedrijfsuitoefening van een effectenbemiddelaar, voor de continuïteit van 
het bedrijf middelen nodig zijn. Voor het overige komen de bevoegd-
heden van de artikelen 10 tot en met 13 overeen met die van de artikelen 
6 tot en met 9. Voor een nadere toelichting zij daarom verwezen naar 
hetgeen is opgemerkt over de artikelen 6 tot en met 9. 

Artikel 14 

Eerste lid 
Een vergunning of ontheffing als bedoeld in deze wet kan worden 

ingetrokken. Uitgangspunt hierbij is dat tot intrekking wordt overgegaan 
indien de in dit artikel genoemde omstandigheden zich voordoen. Er zijn 
evenwel gevallen denkbaar dat een onmiddellijke intrekking niet 
wenselijk is. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien naar verwachting 
de houder van een vergunning binnen afzienbare tijd weer aan de 
vergunningvereisten zal kunnen voldoen en het derhalve gewenst is te 
voorzien in de mogelijkheid dat de intrekking kan worden opgeschort. 
Een van de intrekkingsgronden betreft de intrekking op verzoek van 
degene aan wie de vergunning of ontheffing is verleend. Ingeval een 
dergelijk verzoek wordt ingediend zal altijd tot intrekking worden 
overgegaan. Doet zich ten tijde van het verzoek evenwel een van de 
andere intrekkingsgronden voor, dan zal de intrekking van de vergunning 
of ontheffing worden gemotiveerd en in die zin ook worden gepubliceerd 
met een verwijzing naar die desbetreffende andere intrekkingsgrond. 
Deze regeling komt overeen met die van de Wet effectenhandel. 

Tweede lid 
Op het moment van intrekking van een vergunning of ontheffing, zal 

betrokkene veelal nog lopende overeenkomsten hebben. Te denken valt 
bijvoorbeeld aan een effectenbemiddelaar wiens cliënten openstaande 
termijncontracten hebben die de effectenbemiddelaar nog moet afwik-
kelen ten behoeve van zijn cliënten. Voor zover de vergunninghouder aan 
overeenkomsten is gebonden, is hij op grond van het tweede lid 
gehouden deze overeenkomsten na te leven binnen een van geval tot 
geval te bepalen termijn. Deze termijn moet zijn afgestemd op de aard 
van de overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verplichtingen. 

Artikel 15 

Het register zal als een openbaar naslagwerk dienen. Beleggers zullen 
aan de hand van het register op eenvoudige wijze kunnen nagaan of een 
bepaalde instelling een vergunning heeft of onder een vrijstelling valt en 
tevens welke beperkingen en voorschriften aan de desbetreffende 
vergunning of vrijstelling zijn verbonden. Opgemerkt zij dat de Minister 
van Financiën op grond van het vierde lid de bevoegdheid heeft om de 
openbaarmaking in de Staatscourant van een doorhaling van een 
inschrijving uit te stellen. De Minister van Financiën kan hiervan gebruik 
maken indien de publikatie van de doorhaling niet in het belang van de 
cliënten van de betrokken effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder 
is. Dit kan het geval zijn tijdens liquidatie van het bedrijf van de 
betrokken natuurlijke persoon of van de rechtspersoon. 
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Artikel 16 tot en met artikel 19 

De artikelen 16 tot en met 19 geven een regeling voor het toezicht op 
de effectenbeurzen. Ingevolge artikel 16, lid 1 is het openen van een 
effectenbeurs niet toegestaan dan na verkregen erkenning van de 
Minister van Financiën. Die erkenning wordt verleend indien wordt 
voldaan aan hetgeen is omschreven in het tweede lid van artikel 16. Voor 
een nadere toelichting op dit punt zij verwezen naar paragraaf 5.4. van 
het algemene deel van deze memorie. Indien een effectenbeurs eenmaal 
geopend is, heeft zij de verplichting de toezichthouder tijdig op de 
hoogte te stellen van voorgenomen veranderingen in de regelgeving en 
de controle op de naleving van de regels (artikel 17). Bij dit laatste moet 
in het bijzonder worden gedacht aan het door de effectenbeurs gevoerde 
beleid ten aanzien van controlemethoden. De toezichthouder moet in de 
gelegenheid worden gesteld zich een oordeel te vormen over de voorge-
nomen veranderingen. Indien hij van mening is dat deze veranderingen 
niet voldoen aan hetgeen nodig is met het oog op een adequate functio-
nering van de effectenmarkten en de positie van de beleggers op die 
markten, kan hij op grond van artikel 18 voorschriften geven aan de 
effectenbeurs. Ook indien er ontwikkelingen in het effectenwezen zijn, 
waardoor bestaande regelgeving en controlemethoden van effecten-
beurzen gelet op die ontwikkelingen strijdig worden met genoemde 
criteria, kunnen op grond van artikel 18 voorschriften worden gegeven. 
Onder deze ontwikkelingen moeten eventuele nieuwe richtlijnen van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen worden begrepen; artikel 18 
biedt een grondslag voor implementatie van richtlijnen indien aanpassing 
van de regels van effectenbeurzen hiertoe de meest geschikte weg is. 
Het wetsvoorstel behelst niet een bevoegdheid van de Minister van 
Financiën (of een andere toezichthouder) fondsen aan te wijzen voor 
notering, zoals in artikel 2 van de Beurswet 1914 is opgenomen. Naar 
het oordeel van ondergetekende is het opnemen van fondsen in de 
notering primair een verantwoordelijkheid van de desbetreffende effec-
tenbeurs zelf. In dat opzicht betekent het wetsvoorstel dan een bewuste 
vereenvoudiging van regelgeving ten opzichte van de Beurswet 1914. 
Wel dient de effectenbeurs regels te hanteren ten aanzien van de 
toelating van fondsen, welke regels onderworpen zijn aan toetsing door 
de toezichthouder aan de genoemde criteria. De toezichthouder zal er 
daarbij tevens op toezien dat de desbetreffende effectenbeurs bij de 
toelating van fondsen deze regels in acht neemt. 

Artikel 20 

Een goede naleving van de bepalingen die in dit wetsvoorstel zijn 
opgenomen wordt belangrijk bevorderd indien de toezichthouder over 
passende bevoegdheden beschikt die naleving te controleren. Artikel 20 
voorziet hierin. 

Eerste tot en met derde lid 
In het eerste tot en met derde lid worden inlichtingen- en/of onder-

zoeksbevoegdheden gegeven ten aanzien van vergunninghouders en 
erkende effectenbeurzen waaronder de bestaande effectenbeurzen als 
bedoeld in artikel 33. De verwachting bestaat dat het derde lid alleen in 
uitzonderlijke gevallen grondslag kan bieden voor een verzoek om inlich-
tingen of een onderzoek, bijvoorbeeld indien de weg die is aangegeven 
in het tweede lid te tijdrovend zou zijn. 

Vierde tot en met zesde lid 
Het vierde, vijfde en zesde lid bevatten respectievelijk een verplichting 

tot inlichtingenverstrekking, een verplichting tot behoorlijke medewerking 
in geval van een onderzoek, en een verplichting boeken en bescheiden 
desgevraagd te overleggen. 
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Zevende en achtste lid 
Het zevende lid geeft een inlichtingenbevoegdheid ten aanzien van 

personen van wie vermoed wordt dat zij zonder vergunning of vrijstelling 
het beroep of bedrijf van effectenbemiddelaar of vermogensbeheerder 
uitoefenen. Indien bij een onderzoek het vermoeden rijst dat van 
strafbare handelingen sprake is, zal de opsporing daarvan aan de daartoe 
bevoegde instanties overgedragen worden. Ingevolge het achtste lid 
worden verkregen gegevens over instellingen niet gepubliceerd en blijven 
deze geheim. 

Artikel 21 

Deze geheimhoudingsbepaling komt overeen met die in artikel 46 van 
de Wet toezicht kredietwezen. 

Artikel 22 

Voor een motivering van dit artikel zij verwezen naar paragraaf 5.5 van 
het algemeen gedeelte van deze memorie. Het eerste lid geeft de 
mogelijkheid informatie te verstrekken die de toezichthouder bij de 
uitvoering van deze wet heeft verkregen. Voorwaarde is dat de geheim-
houding van deze informatie door de ontvangende autoriteit voldoende is 
verzekerd. Het doel van deze beperking is te voorkomen dat verstrekte 
informatie voor oneigenlijke doeleinden wordt gebruikt. Met dat oogmerk 
kunnen bij verstrekking van informatie van geval tot geval aanvullende 
eisen worden gesteld. 

Het komt vaak voor dat informatie, nodig voor een goede toezichtuit-
oefening, niet berust bij de toezichthouder maar bij een effectenbeurs, 
een bemiddelaar of een vermogensbeheerder. Het tweede lid biedt de 
mogelijkheid dergelijke informatie van genoemden te verlangen indien dit 
nodig is voor de uitvoering van verdragen tot uitwisseling van inlich-
tingen inzake het effectenwezen. Dergelijke afspraken heeft Nederland 
thans nog niet gemaakt. In het kader van de Raad van Europa is wel een 
verdrag in onderhandeling. Daarnaast mag worden verwacht dat in de 
komende jaren in andere internationale forums over informatie-uitwis-
seling zal worden gesproken. Bovendien is ondergetekende in gesprek 
met de Amerikaanse Securites en Exchange Commission om te komen 
tot bilaterale afspraken op dit terrein. 

Artikel 23 

Artikel 23, eerste lid, geeft de mogelijkheid om bij algemene maatregel 
van bestuur alle of een aantal van de bevoegdheden en taken die de 
Minister van Financiën in dit wetsvoorstel krijgt, te delegeren aan een of 
meer rechtspersonen. Voor een nadere toelichting zij verwezen naar 
paragraaf 5.6 van deze memorie. 

Artikel 24 

Artikel 24 bepaalt dat een statutenwijziging van een rechtspersoon als 
bedoeld in artikel 23, eerste lid, slechts kan plaatsvinden na goedkeuring 
daarvan door de Minister van Financiën. Voor een nadere toelichting zij 
verwezen naar paragraaf 5.6 van deze toelichting. 

Artikel 25 

Artikel 25 voorziet erin dat indien de Minister van Financiën een 
algemene maatregel van bestuur of vrijstelling invoert, wijzigt of intrekt, 
dan wel de erkenning van een effectenbeurs verleent of intrekt, de 
toezichthouder vooraf in de gelegenheid wordt gesteld te adviseren. 
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Ondergetekende gaat ervan uit dat deze toezichthouder eventuele 
betrokken representatieve organisaties zal horen voordat zij haar advies 
geeft. 

Artikel 26 

Ingevolge deze bepaling kunnen kosten die de toezichthouder maakt 
voor de uitoefening van het toezicht, in rekening worden gebracht aan de 
onder toezicht gestelden: effectenbeurzen, effectenbemiddelaars en 
vermogensbeheerders. De kosten waar het hier om gaat betreffen met 
name de apparaatskosten van de toezichthouder. De mogelijkheid van 
het in rekening brengen van dergelijke kosten is in de financieel econo-
mische wetgeving niet ongebruikelijk. Verwezen wordt naar artikel 48 
van de Wet toezicht kredietwezen en artikel 85 van de Wet toezicht 
verzekeringswezen. In het voorstel van de Wet toezicht beleggingsinstel-
lingen wordt een soortgelijke bepaling opgenomen. 

De uitvoering van dit artikel zal geschieden in overleg met de betrok-
kenen. 

Opgemerkt wordt dat de bevoegdheid om regels te stellen ter 
uitvoering van dit artikel ingevolge artikel 23 niet gedelegeerd kan 
worden. 

Artikel 27 

Artikel 27 regelt de beroepsgang van beschikkingen op grond van deze 
wet genomen. Een analoge bepaling is opgenomen in de Wet effecten-
handel. 

Artikel 28 

Dit artikel is opgesteld met het oog op de bevordering van een gelijke 
behandeling van financiële instellingen. Onder bepaalde omstandigheden 
kan het immers van belang zijn om een bevoegdheid te hebben teneinde 
te kunnen optreden jegens een niet-EG Lid-Staat die onredelijke beper-
kingen aan Nederlandse instellingen stelt. Deze bevoegdheid heeft dan 
ook een duidelijk defensief en terughoudend karakter. 

Artikel 30 

Het voorgestelde artikel 30 behelst een wijziging van artikel 335 van 
het Wetboek van Strafrecht. Dit artikel stelt het opzettelijk verstrekken 
van onjuiste informatie bij de uitgifte van (certificaten van) aandelen en 
schuldbrieven strafbaar. Artikel 30 beoogt de strafbaarstelling ook van 
toepassing te doen zijn in het geval dat onjuiste informatie wordt 
verstrekt bij uitgifte van andersoortige effecten, zoals opties en termijn-
contracten. Deze wijziging is noodzakelijk geworden omdat na de inwer-
kingtreding van het bestaande artikel 335 nieuwe soorten effecten op de 
markt worden aangeboden. Voorts wordt in de voorgestelde tekst duide-
lijker tot uitdrukking gebracht dat ook de uitgever van effecten onder de 
bepaling valt. De term effecten wordt voor de toepassing van het gewij-
zigde artikel 335 WvS niet gedefinieerd; bepalend zal zijn hetgeen in het 
maatschappelijk verkeer onder effecten wordt verstaan. De term effecten 
is overigens in de rechtsleer en de rechtspraktijk duidelijk bepaald. 

Artikel 32 

Ten einde de overgang van de Wet effectenhandel en de Beurswet 
1914 naar een nieuwe Wet zonder onnodige lasten te doen verlopen, 
geeft artikel 32 een overgangsregeling voor degenen die thans op grond 
van de Wet effectenhandel vergunning- of ontheffinghouder zijn en 
onder een vrijstelling vallen. 
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Vijfde lid 
Instellingen waarvan blijkt dat zij niet voldoen aan de bij of krachtens 

de artikelen 6 en 10 gestelde vereisten hebben gedurende één jaar de 
tijd hun bedrijf aan te passen zonder de bedreiging van een intrekking 
van de vergunning. 

Artikel 33 

Voor de bestaande effectenbeurzen, die zijn geopend op grond van 
artikel 2 van de Beurswet 1914, is eveneens in een overgangsregeling 
voorzien. 

De Minister van Financiën, 
H. O. C. R. Ruding 
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