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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 29 mei 2017 

Met deze brief reageer ik op vragen die zijn gesteld in de brief van 14 april 
2017 en bij de behandeling van mijn brief van 3 april 2017 (Kamerstuk 
32 545, nr. 65) over moties en toezeggingen op het terrein van de 
financiële markten tijdens de procedurevergadering van de vaste 
commissie voor Financien op 13 april 2017. 

Aard overzicht bij brief 3 april 2017 

Allereerst vroeg uw Kamer of het overzicht van moties en toezeggingen 
op het terrein van de financiële markten bij mijn brief van 3 april 
uitputtend was. Dat is niet het geval. Het overzicht bevat alleen de moties 
en toezeggingen die door middel van die brief zijn afgedaan. Een 
uitputtend overzicht van de openstaande moties en toezeggingen wordt 
opgenomen bij de Rijksbegroting. 

Toezegging om de vrijstellingsgrens voor het prospectus te verhogen van 
€ 2,5 miljoen naar € 5 miljoen 

In het algemeen overleg van de vaste commissie voor Financiën van 
4 februari 2016 heb ik toegezegd de verhoging van de drempel onder 
gelijktijdige invoering van een meldplicht en minimum informatiever-
eisten te laten plaatsvinden vooruitlopend op de invoering van de nieuwe 
Prospectusverordening. De bepalingen in de Prospectusverordening die 
zien op de vrijstellingsdrempel zullen naar verwachting in de zomer van 
2018 inwerkingtreden. De inwerkingtreding van de Nederlandse regeling 
waarin de vrijstelling wordt geregeld, zal ruim voor dat moment plaats-
vinden, naar verwachting in de tweede helft van 2017. De regeling zal 
binnenkort worden geconsulteerd. 
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Motie-De Vries en stand van zaken wetsvoorstel transparant toezicht 
financiële markten 

De motie-De Vries1 roept op tot een wetsvoorstel dat mogelijk maakt dat 
de AFM en DNB per onderneming kunnen rapporteren over hun bevin-
dingen. De motie is een van de aanleidingen geweest voor het 
wetsvoorstel transparant toezicht financiële markten. Dit wetsvoorstel is 
geconsulteerd via internetconsultatie.nl en na verwerking van de 
consultatiereacties voor advies voorgelegd aan de Afdeling advisering 
van de Raad van State. Op 31 maart 2017 heeft de Afdeling advies 
uitgebracht. Het advies was op een aantal punten kritisch en momenteel 
beoordeel ik in overleg met de AFM en DNB wat daarvan de conse-
quenties zijn. 

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

1 Kamerstuk 31 311, nr. 167
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