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33 589 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op 
het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, 
de Wet op de economische delicten en enige 
fiscale wetten ter implementatie van richtlijn nr. 
2011/61/EU van het Europees Parlement en de 
Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 
inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de 
Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 
1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) (implementatie 
vrijstelling artikel 2, derde lid, onderdeel e, van 
de AIFM-richtlijn) 

33 235 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, 
het Burgerlijk Wetboek,de Wet op de 
economische delicten en enige fiscale wetten 
ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU 
van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 8 juni 2011 inzake 
beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de 
Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 
1095/2010 (PbEU 2011, L 174) 

B1  BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIEN 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 24 mei 2013 

Uw Kamer heeft op dinsdag 5 februari jl. het Voorstel van wet houdende 
wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en 
de Wet op de economische delicten ter implementatie van richtlijn nr. 
2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie 
van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen 
(Kamerstukken 33 235) aangehouden in afwachting van de novelle. Deze 
is door mij aangekondigd bij brief van 24 januari 2013 (Kamerstukken I 
2012/13, 33 235, nr. E) en zo spoedig mogelijk aanhangig gemaakt bij de 

1 De letter B heeft alleen betrekking op wetsvoorstel 33589.
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Tweede Kamer der Staten Generaal. De Tweede Kamer heeft de novelle 
op dinsdag 22 mei jl. aanvaard. 

Beide voorstellen dienen ter implementatie van de richtlijn beheerders 
van alternatieve beleggingsinstellingen. De deadline voor de implemen-
tatie ligt op 22 juli 2013. Met het oog hierop zou ik een tijdige behandeling 
van beide wetsvoorstellen op prijs stellen. 

De Minister van Financiën, 
J.R.V.A. Dijsselbloem
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