
27 599 Wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer
1995 in verband met de toetsing van
gekwalificeerde deelnemingen in
effectenbeurzen

BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 9 maart 2001

Hiermee wil ik u verzoeken de spoedige behandeling van het wetsvoorstel
tot wijziging van de Wet toezicht effectenverkeer 1995 in verband met de
toetsing van gekwalificeerde deelnemingen in effectenbeurzen (27 599) te
bevorderen.

Het wetsvoorstel is relevant is met het oog op de voorgenomen beurs-
gang van Euronext in mei. Die beursgang heeft een open aandeelhouders-
structuur tot gevolg, waardoor het risico navenant groter wordt dat er één
grootaandeelhouder ontstaat met een negatieve invloed op de Euronext
organisatie. Het verklaring van geen bezwaar stelsel, zoals voorzien in het
voorliggend wetsvoorstel, is het toezichtsinstrument dat beoogt een
dergelijke situatie te voorkomen.

Met betrekking tot het toezicht op Euronext zijn de Franse, Belgische en
Nederlandse toezichthouders onlangs ook samenwerkingafspraken
overeengekomen (TK vergaderjaar 2000–2001, 27 400 IXB, nr. 22). Één van
de punten waarop de toezichthouders gezamenlijk zullen opereren, is met
betrekking tot het toezicht inzake aandeelhouders/deelnemingen in
Euronext. In dit kader zal iedere toezichthouder in de nationale context
gebruik maken van wettelijke bevoegdheden om hieraan nader invulling
te geven: in Frankrijk bestaan soortgelijke bevoegdheden al; in België
wordt ook aan de invulling van dergelijke bevoegdheden gewerkt.

Gelet op het voorgaande is het van belang dat de wet zo snel mogelijk in
werking treedt. Een spoedige behandeling door de Eerste Kamer zou
daaraan bijdragen; met een sterke voorkeur voor instemming met het
wetsvoorstel begin april. Indien het wetsvoorstel begin april in het
Staatsblad wordt geplaatst, kunnen potentiële aandeelhouders in
Euronext tijdig rekening houden met het nieuwe vvgb-regime.

Een vergelijkbaar verzoek aan de Tweede Kamer heeft er toe geleid dat het
wetsvoorstel na aanbieding op 30 januari jl., met een blanco verslag, bij
hamerslag op 22 februari door de Tweede Kamer is aanvaard.
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Vanuit Financiën is alle bereidheid aanwezig om, zo nodig, informeel
nadere technische toelichting aan leden van uw Kamer te geven en
natuurlijk het (eventuele) verslag per omgaande te beantwoorden.

De Minister van Financiën,
G. Zalm
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