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BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 16 oktober 2007
Hierbij bied ik u aan een afschrift van het ontwerp van het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft1, zoals aangenomen door de Ministerraad
op 5 oktober 2007. Volgens artikel 5:81, eerste lid, van de Wet ter implementatie van de overnamerichtlijn2 dient dit besluit aan beide kamers der
Staten-Generaal te worden overlegd. Het Vrijstelingsbesluit overnamebiedingen Wft zal worden voorgedragen, ten behoeve van advisering door de
Raad van State, op een tijdstip dat minimaal vier weken na de overlegging
is gelegen.
Het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft hangt samen met de
implementatie van de overnamerichtlijn in de Wet ter implementatie van
de overnamerichtlijn. Die wet, waarvan de inwerkingtreding is voorzien op
28 oktober 2007, introduceert het verplichte bod in Nederland. Tijdens de
parlementaire behandeling van die wet is een tweetal situaties aan de
orde gekomen wanneer vrijstelling van de biedplicht zou moeten gelden.
Het Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft voorziet daarin. Het
Vrijstellingsbesluit overnamebiedingen Wft zal later in werking kunnen
treden dan de Wet ter implementatie van overnamerichtlijn, doch ik streef
naar spoedige inwerkingtreding.
De minister van Financiën,
W. J. Bos

1

Ter inzage gelegd bij het Centraal Informatiepunt Tweede Kamer.
2
Wet van 24 mei 2007 tot uitvoering van
richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees
Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 21 april 2004 betreffende het openbaar
overnamebod (Stb. 202). Deze wet zal gelijktijdig met het Besluit openbare biedingen Wft
in werking treden.
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