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34 232 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, 
het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten 
ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU 
van het Europees parlement en de Raad van 
22 oktober 2013 tot wijziging van Richtlijn 
2004/109/EG van het Europees parlement en de 
Raad betreffende de transparantievereisten die 
gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de handel op 
een gereglementeerde markt zijn toegelaten, 
Richtlijn 2003/71/EG van het Europees 
parlement en de Raad betreffende het 
prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden 
aangeboden of tot de handel worden toegelaten 
en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot 
vaststelling van concrete 
uitvoeringsvoorschriften van een aantal 
bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 
2013, L 294) (Implementatiewet wijziging 
richtlijn transparantie) 

Nr. 1  KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een voorstel van wet tot 
wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek en 
enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2013/50/EU van het 
Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van 
Richtlijn 2004/109/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende 
de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende 
instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten, Richtlijn 2003/71/EG van het Europees parlement en 
de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden 
wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel 
worden toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot 
vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal 
bepalingen van Richtlijn 2004/109/EG (PbEU 2013, L 294) (Implementa-
tiewet wijziging richtlijn transparantie). 

De memorie van toelichting, die het wetsvoorstel vergezelt, bevat de 
gronden waarop het rust. 
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En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Wassenaar,  18 juni 2015  Willem-Alexander
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