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Nr. 2 VOORSTEL VAN WET 

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is om 

regels te stellen ter uitvoering van verordening (EU) nr. 1286/2014 van het 
Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 over essentiële-
informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en 
verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) (PbEU 2014, L 352) 
(Wet implementatie verordening essentiële-informatiedocumenten); 

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State 
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedge-
vonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

ARTIKEL I  

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd: 

 A

In artikel 1:1 wordt in de alfabetische rangschikking een definitie 
ingevoegd, luidende: 

verordening essentiële-informatiedocumenten: verordening (EU) 
nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 
2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleg-
gingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP’s) 
(PbEU 2014, L 352); 

 B

Na artikel 1:77b wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
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Artikel 1:77c  

De toezichthouder kan, overeenkomstig het bepaalde ingevolge artikel 
17 van de verordening essentiële-informatiedocumenten, in de gevallen, 
bedoeld in het tweede lid van dat artikel, een verbod of beperking 
opleggen met betrekking tot:

a. het aanbieden van of bemiddelen in verzekeringen met een beleg-
gingscomponent; of

b. het verlenen van andere financiële diensten door een verzekeraar. 

 C

In de bijlagen behorende bij de artikelen 1:79 en 1:80 wordt in de 
opsomming van de artikelen in het Algemeen deel in de numerieke 
volgorde telkens ingevoegd: 1:77c.
  

ARTIKEL II  

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie verordening 
essentiële-informatiedocumenten.
  

ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen 
tijdstip. 

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks 
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven

De Minister van Financiën,
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