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35 858 Wijziging van de Wet op het financieel toezicht 
ter implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 
van het Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 
2009/65/EG en 2011/61/EU met betrekking tot 
de grensoverschrijdende distributie van 
instellingen voor collectieve belegging (PbEU 
2019, L 188) (Wet implementatie richtlijn 
grensoverschrijdende distributie van 
beleggingsinstellingen en icbe’s) 

Nr. 4  ADVIES AFDELING ADVISERING RAAD VAN STATE EN NADER 
RAPPORT1  

Hieronder zijn opgenomen het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State d.d. 28 april 2021 en het nader rapport d.d. 31 mei 2021, 
aangeboden aan de Koning door de Minister van Financiën. Het advies 
van de Afdeling advisering van de Raad van State is cursief afgedrukt. 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 16 april 
2021, nr. 2021000771, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering 
van de Raad van State haar advies inzake het bovenvermelde 
wetsontwerp rechtstreeks aan mij te doen toekomen. Dit advies, 
gedateerd 28 april 2021, nr. W06.21.0103/III, bied ik U hierbij aan. 

De tekst van het advies treft u hieronder aan. 

Bij Kabinetsmissive van 16 april 2021, no.2021000771, heeft Uwe 
Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, bij de Afdeling 
advisering van de Raad van State ter overweging aanhangig gemaakt het 
voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht ter 
implementatie van Richtlijn (EU) 2019/1160 van het Europees Parlement 
en de Raad van 20 juni 2019 tot wijziging van Richtlijnen 2009/65/EG en 
2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van 
instellingen voor collectieve belegging (PbEU 2019, L 188) (Wet implemen-
tatie richtlijn grensoverschrijdende distributie van beleggingsinstellingen 
en icbe’s), met memorie van toelichting. 

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft geen opmerkingen bij 
het voorstel en adviseert het voorstel bij de Tweede Kamer der Staten-
Generaal in te dienen. 

1 De oorspronkelijke tekst van het voorstel van wet en van de memorie van toelichting zoals 
voorgelegd aan de Afdeling advisering van de Raad van State is ter inzage gelegd bij het 
Centraal Informatiepunt Tweede Kamer
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Gelet op artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, 
adviseert de Afdeling dit advies openbaar te maken. 

De waarnemend vicepresident van de Raad van State. 
S.F.M. Wortmann 

Ik verzoek U het hierbij gevoegde voorstel van wet en de memorie van 
toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal te zenden. 

De Minister van Financiën, 
W.B. Hoekstra
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