
28 985 Regels betreffende de melding van zeggenschap
en kapitaalbelang in, alsmede de melding van
het geplaatste kapitaal van effectenuitgevende
instellingen (Wet melding zeggenschap en
kapitaalbelang in ter beurze genoteerde
vennootschappen)

B VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINAN-
CIËN1

Vastgesteld 23 juni 2006

Het voorbereidend onderzoek gaf de commissieleden aanleiding tot het
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende
vragen.

In artikel 16, lid 8 is bepaald dat een uitgevende instelling het feit meldt,
dat een bestuurder of commissaris niet langer in functie is. Deze leden
gaan er – mede gelet op de overige leden van artikel 16 – van uit, dat
bedoeld is het defungeren van een bestuurder of commissaris die
aandelen én/of stemmen in de betreffende uitgevende instelling heeft, te
melden. Is deze aanname juist zo vragen deze leden aan de minister.

In artikel 38 is bepaald, dat het opleggen van een dwangsom of van een
boete, wordt verricht door personen die niet betrokken zijn geweest bij het
vaststellen van de overtreding en het daaraan voorafgaande onderzoek. In
artikel 34, lid 2 is sprake van bezwaar. Is de aanname van de commissie-
leden juist, dat op het bezwaar door andere personen wordt beslist dan
degenen die de boete hebben opgelegd, zo vragen zij aan de minister.

Tot slot ontvangen deze leden graag een reactie van de minister op de
brief van 16 juni 2006 van de Vereniging Effecten Uitgevende Onderne-
mingen. Waar in vraag 1 naar artikel 12, lid 3 wordt verwezen, zal artikel
13, lid 3 bedoeld zijn.

De voorzitter van de commissie,
Essers

De griffier van de commissie,
Janssen

1 Samenstelling:
Leden: Schuyer (D66), Ketting (VVD), Terpstra
(CDA), Van Driel (PvdA), Doek (CDA), Van
Middelkoop (CU), Biermans (VVD), plv.voor-
zitter, Essers (CDA), voorzitter), Kox (SP),
Leijnse (PvdA) en Thissen (GL).
Plv. leden: Schouw (D66), Kalsbeek-Schim-
melpenninck van der Oije (VVD), Van Leeuwen
(CDA), Bemelmans-Videc (CDA), Van den Berg
(SG), Hoekzema (VVD), Klink (CDA), Van Raak
(SP), Rabbinge (PvdA) en Platvoet (GL).
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