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Wet van 30 oktober 2007 tot wijziging van de
Wet op het financieel toezicht ter implementatie
van richtlijn markten voor financiële
instrumenten (Wet implementatie richtlijn
markten voor financiële instrumenten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses 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 de Wet

op het financieel toezicht te wijzigen in verband met de implementatie van
richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van
21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot
wijziging van de Richtlijnen nr. 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en
van Richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en
houdende intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145),
richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG
van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggings-
ondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden
voor de bedrijfsuitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor
de toepassing van genoemde richtlijn (PbEU L 241) en verordening nr.
1287/2006 van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van
10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europese
Parlement en de Raad wat de voor beleggingsonderneming geldende
verplichtingen betreffende het bijhouden van gegevens, het melden van
transacties, de markttransparantie, de toelating van financiële instru-
menten tot de handel en de definitie van begrippen voor de toepassing
van genoemde richtlijn betreft (PbEU L 241);

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

ARTIKEL I

De Wet op het financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:
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1. De definitie van beheren van een individueel vermogen komt te
luiden:

beheren van een individueel vermogen: in de uitoefening van een
beroep of bedrijf, anders dan als beheerder, op discretionaire basis voeren
van het beheer over financiële instrumenten die toebehoren aan een
persoon dan wel over aan deze persoon toebehorende middelen ter
belegging in financiële instrumenten op grond van een door deze persoon
gegeven opdracht;

2. De definitie van beleggingsonderneming komt te luiden:
beleggingsonderneming: degene die een beleggingsdienst verleent of

een beleggingsactiviteit verricht;

3. De definitie van bijkantoor komt te luiden:
bijkantoor:
a. duurzaam in een andere staat dan de staat van de zetel aanwezig

onderdeel zonder rechtspersoonlijkheid van een financiële onderneming
die geen verzekeraar of beleggingsonderneming is; of

b. duurzame aanwezigheid van een verzekeraar, met uitzondering van
de zetel, beheerd door eigen personeel van de verzekeraar of door een
zelfstandig persoon die is gemachtigd duurzaam voor de verzekeraar op
te treden; of

c. gezamenlijke duurzaam in een andere staat dan de staat van de zetel
aanwezige onderdelen zonder rechtspersoonlijkheid van een beleggings-
onderneming dat beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten of neven-
diensten verleent;

4. In de definitie van effect vervalt in onderdeel a de zinsnede «, niet
zijnde een recht van deelneming in een beleggingsinstelling dat op
verzoek van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect wordt
ingekocht of terugbetaald».

5. De definitie van financieel instrument komt te luiden:
financieel instrument:
a. effect;
b. geldmarktinstrument;
c. recht van deelneming in een beleggingsinstelling, niet zijnde effect;
d. optie, future, swap, rentetermijncontract of ander derivatencontract

dat betrekking heeft op effecten, valuta, rentevoeten of rendementen, of
andere afgeleide instrumenten, indexen of maatstaven en dat kan worden
afgewikkeld door middel van materiële aflevering of in contanten;

e. optie, future, swap, rentetermijncontract of ander derivatencontract
dat betrekking heeft op grondstoffen en in contanten moet of mag worden
afgewikkeld naar keuze van een van de partijen, tenzij de reden het in
gebreke blijven is of een andere gebeurtenis die beëindiging van het
contract tot gevolg heeft;

f. optie, future, swap of ander derivatencontract dat betrekking heeft op
grondstoffen, alleen kan worden afgewikkeld door middel van materiële
levering en wordt verhandeld op een gereglementeerde markt of een
multilaterale handelsfaciliteit;

g. andere optie, future, swap of termijncontract dan bedoeld onder f of
ander derivatencontract dat betrekking heeft op grondstoffen, kan worden
afgewikkeld door middel van materiële levering en niet voor commerciële
doeleinden bestemd is, en dat de kenmerken van andere afgeleide
financiële instrumenten heeft;

h. afgeleid instrument voor de overdracht van kredietrisico;
i. financiëel contract ter verrekening van verschillen;
j. optie, future, swap, termijncontract of ander derivatencontract met

betrekking tot klimaatvariabelen, vrachttarieven, emissievergunningen,
inflatiepercentages of andere officiële economische statistieken, en dat
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contant moet, of, op verzoek van één der partijen, kan worden
afgewikkeld, anderszins dan op grond van een verzuim of een ander
ontbindend element of ander derivatencontract met betrekking tot activa,
rechten, verbintenissen, indices of maatregelen dan hiervoor vermeld en
dat de kenmerken van andere afgeleide financiële instrumenten bezit;

6. De definitie van financiële dienst wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel b komt te luiden:
b. adviseren over andere financiële producten dan financiële

instrumenten;

b. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:
h. verrichten van een beleggingsactiviteit;

7. De definitie van financiëledienstverlener komt te luiden:
financiëledienstverlener: degene die een ander financieel product dan

een financieel instrument aanbiedt, die adviseert over een ander
financieel product dan een financieel instrument of die bemiddelt,
herverzekeringsbemiddelt, optreedt als gevolmachtigd agent of optreedt
als ondergevolmachtigde agent;

8. De definitie van «gereglementeerde markt» komt te luiden:
gereglementeerde markt: multilateraal systeem dat meerdere koop- en

verkoopintenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten –
binnen dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels van dit
systeem – samenbrengt of het samenbrengen daarvan vergemakkelijkt op
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit met betrekking tot
financiële instrumenten die volgens de regels en de systemen van die
markt tot de handel zijn toegelaten, en dat regelmatig en overeenkomstig
de geldende regels inzake de vergunningverlening en het doorlopende
toezicht werkt;.

9. De definitie van «gereglementeerde markt in Nederland» vervalt.

10. De definitie van grondstofderivaat komt te luiden:
grondstofderivaat: een financieel instrument als bedoeld in de onder-

delen e, f en g van de definitie van financieel instrument;

11. De definitie van markt in financiële instrumenten vervalt.

12. In de definitie van plaatselijke onderneming wordt na «beleggings-
ondernemingen die tot die markten zijn toegelaten,» ingevoegd: of deze
beleggingsondernemingen een prijs geeft.

13. De definitie van professionele belegger komt te luiden:
professionele belegger:
a. beheerder van een beleggingsinstelling;
b. beheerder van een pensioenfonds of van een daarmee vergelijkbare

rechtspersoon of vennootschap;
c. beleggingsinstelling;
d. beleggingsonderneming;
e. nationaal of regionaal overheidslichaam of overheidslichaam dat de

overheidsschuld beheert;
f. centrale bank;
g. financiële instelling;
h. internationale of supranationale publiekrechtelijke organisatie of

daarmee vergelijkbare internationale organisatie;
i. kredietinstelling;
j. marketmaker;
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k. onderneming wiens belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in
financiële instrumenten, het verrichten van securitisaties of andere
financiële transacties;

l. pensioenfonds of daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennoot-
schap;

m. persoon of vennootschap die voor eigen rekening handelt in
grondstoffen en van grondstoffen afgeleide instrumenten;

n. plaatselijke onderneming;
o. rechtspersoon of vennootschap die aan twee van de volgende

omvangvereisten voldoet:
1°. een balanstotaal van ten minste € 20 000 000;
2°. een netto-omzet van ten minste € 40 000 000;
3°. een eigen vermogen van ten minste € 2 000 000;
p. verzekeraar;

14. De definitie van «richtlijn beleggingsdiensten» vervalt;

15. De definitie van verlenen van een beleggingsdienst komt te luiden.
verlenen van een beleggingsdienst:
a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven

van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten;
b. in de uitoefening van beroep of bedrijf voor rekening van die cliënten

uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instrumenten;
c. beheren van een individueel vermogen;
d. in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële

instrumenten;
e. in de uitoefening van beroep of bedrijf overnemen of plaatsen van

financiële instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1
met plaatsingsgarantie;

f. in de uitoefening van beroep of bedrijf plaatsen van financiële
instrumenten bij aanbieding ervan als bedoeld in hoofdstuk 5.1 zonder
plaatsingsgarantie;

16. In alfabetische rangschikking worden de volgende definities
ingevoegd:

beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling:
beleggingsonderneming die frequent op georganiseerde, regelmatige

en systematische wijze, voor eigen rekening en buiten een gereglemen-
teerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit om transacties uitvoert
door orders van cliënten met betrekking tot aandelen uit te voeren;

handelen voor eigen rekening: met eigen kapitaal handelen in financiële
instrumenten, hetgeen resulteert in het uitvoeren van transacties;

in aanmerking komende tegenpartij:
a. beheerder van een beleggingsinstelling;
b. beheerder van een pensioenfonds of van een daarmee vergelijkbare

rechtspersoon of vennootschap;
c. beleggingsinstelling;
d. beleggingsonderneming;
e. nationaal of regionaal overheidslichaam of overheidslichaam die de

overheidsschuld beheert;
f. centrale bank;
g. financiële instelling;
h. internationale of supranationale publiekrechtelijke organisatie of

daarmee vergelijkbare internationale organisatie;
i. kredietinstelling;
j. marketmaker;
k. pensioenfonds of daarmee vergelijkbare rechtspersoon of vennoot-

schap;
l. persoon of vennootschap die voor eigen rekening handelt in grond-

stoffen en van grondstoffen afgeleide instrumenten;
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m. plaatselijke onderneming;
n. verzekeraar;
limietorder: een order om een financieel instrument tegen de

opgegeven limietkoers of een betere koers en voor een gespecificeerde
omvang te kopen of te verkopen;

marketmaker: persoon die op de financiële markten doorlopend blijk
geeft van de bereidheid voor eigen rekening te handelen door financiële
instrumenten tegen door hem vastgestelde prijzen te kopen en te
verkopen;

marktexploitant: persoon die een gereglementeerde markt beheert of
exploiteert;

multilaterale handelsfaciliteit: door een beleggingsonderneming
geëxploiteerd multilateraal systeem dat meerdere koop- en verkoop-
intenties van derden met betrekking tot financiële instrumenten, binnen
dit systeem en volgens de niet-discretionaire regels, samenbrengt op
zodanige wijze dat er een overeenkomst uit voortvloeit overeenkomstig de
geldende regels inzake de vergunningverlening en het doorlopende
toezicht;

nevendienst:
a. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van

cliënten, met inbegrip van bewaarneming en daarmee samenhangende
diensten zoals contanten- of zekerhedenbeheer;

b. het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze
in staat te stellen een transactie in financiële instrumenten te verrichten,
bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt,
als partij optreedt;

c. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfs-
strategie en daarmee samenhangende aangelegenheden, alsmede
advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames
van ondernemingen;

d. valutawisseldiensten voorzover deze samenhangen met het
verrichten van beleggingsdiensten;

e. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere
vormen van algemene aanbevelingen in verband met transacties in
financiële instrumenten;

f. dienst in verband met het overnemen van financiële instrumenten;
g. beleggingsdienst of -activiteit alsmede nevendienst die verband

houden met de onderliggende waarde van de financiële instrumenten, als
bedoeld in de definitie van financieel instrument onder e, f, g of i voor
zover deze in verband staan met het verlenen van beleggings- of
nevendiensten;

niet-professionele belegger: een cliënt die niet een professionele
belegger is;

plaats van uitvoering: gereglementeerde markt, multilaterale handels-
faciliteit, beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling,
marketmaker of andere liquiditeitsverschaffer of entiteit die in een derde
land een soortgelijke taak verricht als die van een van de voornoemde
partijen.

provisie: beloning of vergoeding, in welke vorm dan ook, voor het
bemiddelen of adviseren ter zake van een financieel product of het
verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst;

uitvoeringskosten: uitgaven die rechtstreeks verband houden met de
uitvoering van een order met betrekking tot een financieel instrument en
die ten laste komen van de cliënt.

verbonden agent: persoon die, onder de volledige en onvoorwaardelijke
verantwoordelijkheid van slechts één beleggingsonderneming voor wier
rekening hij optreedt de beleggingsdiensten als bedoeld in de onderdeel
a, d of e van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel
1:1 verleent en deze diensten of nevendiensten bij cliënten aanbeveelt;
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verrichten van een beleggingsactiviteit:
a. in de uitoefening van beroep of bedrijf handelen voor eigen rekening;
b. in de uitoefening van een beroep of bedrijf exploiteren van een

multilaterale handelsfaciliteit.
uitvoeringsrichtlijn markten voor financiële instrumenten: richtlijn nr.

2006/73/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van
10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees
Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in
acht te nemen organisatorische eisen en voorwaarden voor de bedrijfs-
uitoefening en wat betreft de definitie van begrippen voor de toepassing
van genoemde richtlijn (PbEU L 241);

uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten:
verordening nr. 1287/2006 van de Commissie van de Europese Gemeen-
schappen van 10 augustus 2006 tot uitvoering van Richtlijn 2004/39/EG
van het Europese Parlement en de Raad wat de voor beleggings-
onderneming geldende verplichtingen betreffende het bijhouden van
gegevens, het melden van transacties, de markttransparantie, de toelating
van financiële instrumenten tot de handel en de definitie van begrippen
voor de toepassing van genoemde richtlijn betreft (PbEU L 241);

richtlijn markten voor financiële instrumenten: richtlijn nr. 2004/39/EG
van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van
21 april 2004 betreffende markten voor financiële instrumenten, tot
wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG van de Raad en van
Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende
intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad (PbEU L 145).

B

Na artikel 1:3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1:3a

Dit hoofdstuk, de hoofdstukken 1.3, 1.4, 1.5 en afdeling 1.6.3 van deze
wet zijn van overeenkomstige toepassing op het toezicht op de naleving
en de handhaving van de artikelen 7, 8, 17, 24, 27, 29, 36 en 37 van de
uitvoeringsverordening markten voor financiële instrumenten.

C

Het opschrift van paragraaf 1.1.3.3 komt als volgt te luiden:
§ 1.1.3.3 Het verlenen van beleggingsdiensten en verrichten van

beleggingsactiviteiten

D

Artikel 1:18 komt te luiden:
Deze wet, met uitzondering van het deel Gedragstoezicht financiële

markten, is niet van toepassing op het verlenen van beleggingsdiensten
en het verrichten van beleggingsactiviteiten voorzover:

a. deze worden verleend aan of verricht voor de onderneming waarvan
de beleggingsonderneming dochtermaatschappij is, voor haar dochter-
maatschappijen of voor een andere dochtermaatschappij van de
onderneming waarvan zij dochtermaatschappij is;

b. deze bestaan uit het beheren van een werknemersparticipatieplan
met betrekking tot financiële instrumenten;

c. deze worden verleend of deze worden verricht door beleggings-
ondernemingen wier hoofdbedrijf bestaat in het voor eigen rekening
handelen in grondstoffen of van grondstoffen afgeleide instrumenten en
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die niet deel uitmaken van een groep waarvan het hoofdbedrijf bestaat in
het verlenen van andere beleggingsdiensten, verrichten van andere
beleggingsactiviteiten of het uitoefenen van het bedrijf van bank;

d. deze worden verleend of verricht door levensverzekeraars, schade-
verzekeraars of herverzekeraars;

e. het beleggingsdiensten betreft die worden verleend door beleggings-
ondernemingen die deze financiële diensten als incidentele activiteit
verrichten in het kader van een andere beroepsactiviteit die aan wettelijke
of bestuursrechtelijke voorschriften of aan een beroepscode is onder-
worpen en op grond daarvan niet is verboden;

f. het adviseren betreft inzake transacties in financiële instrumenten in
het kader van het uitoefenen van een andere beroepsactiviteit en er niet
specifiek voor deze financiële dienst wordt betaald;

g. deze bestaan uit het handelen voor eigen rekening in financiële
instrumenten of het verlenen van beleggingsdiensten met betrekking tot
van grondstoffen afgeleide instrumenten of financiële instrumenten als
bedoeld in onderdeel j van de definitie van financieel instrument in artikel
1:1 aan cliënten van het hoofdbedrijf van degene die de dienst verleent,
indien:

1°. dit handelen of deze dienst op groepsniveau als nevenactiviteit van
zijn hoofdbedrijf is aan te merken, en

2°. het hoofdbedrijf van de groep niet bestaat uit het verlenen van
beleggingsdiensten, het verrichten van beleggingsactiviteiten of het
uitoefenen van het bedrijf van bank;

h. het handelen voor eigen rekening betreft, met uitzondering van
handelen voor eigen rekening door marketmakers of handelaren voor
eigen rekening die frequent op een georganiseerde en systematische
wijze buiten een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit
om optreden door een voor derden toegankelijk systeem aan te bieden
om met hen transacties te sluiten;

i. deze bestaan uit het uitsluitend optreden als plaatselijke onder-
neming.

E

In artikel 1:19 worden de woorden «werkzaamheden gericht op het in de
uitoefening van een beroep of bedrijf als tussenpersoon, anders dan op
grond van een overeenkomst inzake het beheren van een individueel
vermogen, werkzaam zijn bij de totstandkoming van transacties in
financiële instrumenten,» vervangen door: de onderdelen a en b van de
definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1.

F

Na artikel 1:47 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1:47a

De Autoriteit Financiële Markten raadpleegt de Nederlandsche Bank
alvorens zij een vergunning verleent aan een beleggingsonderneming die:

a. dochtermaatschappij is van een kredietinstelling, levensverzekeraar
of schadeverzekeraar waaraan in een lidstaat een vergunning is verleend;

b. dochtermaatschappij is van een moedermaatschappij van een
kredietinstelling, levensverzekeraar of schadeverzekeraar waaraan in een
lidstaat een vergunning is verleend;

c. onder zeggenschap staat van een persoon die tevens zeggenschap
uitoefent over een kredietinstelling, levensverzekeraar of schade-
verzekeraar waaraan in een lidstaat een vergunning is verleend.
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G

Artikel 1:51 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt na de zinsnede «met inachtneming van»
ingevoegd: het derde lid en.

2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:
3. Indien het verzoek betrekking heeft op een beleggingsonderneming,

kan de Autoriteit Financiële Markten slechts besluiten de verstrekking van
gegevens of inlichtingen achterwege te laten, indien:

a. de verstrekking van de gegevens of inlichtingen zich niet zou
verdragen met de Nederlandse soevereiniteit, nationale veiligheid of
openbare orde;

b. voor hetzelfde feit en tegen dezelfde persoon in Nederland reeds een
gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt;

c. tegen dezelfde persoon en voor hetzelfde feit in Nederland reeds een
onherroepelijke vonnis is gewezen.

4. De Autoriteit Financiële Markten stelt de toezichthoudende instantie
van de andere lidstaat van haar met redenen omklede besluit, bedoeld in
het derde lid, in kennis.

5. De Autoriteit Financiële Markten verstrekt op verzoek aan een
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat waar een markt-
exploitant waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid,
is verleend, passende voorzieningen treft om de toegang tot de handel in
zijn systeem voor in die lidstaat gevestigde leden of deelnemers op
afstand te faciliteren, binnen een redelijke termijn de namen van de leden
van of deelnemers aan de desbetreffende gereglementeerde markt.

H

Na artikel 1:54 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1:54a

Indien een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, is verleend in een andere lidstaat voorzieningen
heeft getroffen waardoor het voor deelnemers of leden van de geregle-
menteerde markt mogelijk is om vanuit die lidstaat daarop te handelen, en
de werkzaamheden van de gereglementeerde markt van aanzienlijk
belang zijn voor de werking van de effectenmarkten en de bescherming
van de beleggers in die lidstaat, maakt de Autoriteit Financiële Markten,
onverminderd artikel 1:51, afspraken met de relevante toezichthoudende
instanties in die lidstaat over de uitoefening van haar toezicht.

I

Na artikel 1:56 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 1:56a

1. Indien een beleggingsonderneming met zetel in een andere lidstaat
een bijkantoor heeft in Nederland, kan de Autoriteit Financiële Markten,
op verzoek van de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat, bij
het bijkantoor door een deskundige gegevens of inlichtingen doen
verifiëren of een onderzoek doen verrichten.

2. Indien een beleggingsonderneming met zetel in Nederland een lid op
afstand is van een gereglementeerde markt waaraan in een andere
lidstaat een vergunning is verleend, kan de toezichthoudende instantie
van die andere lidstaat, na kennisgeving aan de Autoriteit Financiële
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Markten, zelf bij dit lid gegevens of inlichtingen verifiëren of doen
verifiëren of een onderzoek verrichten.

Artikel 1:56b

1. De Autoriteit Financiële Markten kan slechts weigeren te voldoen aan
een verzoek om samenwerking bij het verrichten van een onderzoek of
aan een verzoek, als bedoeld in artikel 1:56, voor zover het betreft een
verzoek met betrekking tot een beleggingsonderneming, of artikel 1:56a,
indien:

a. het onderzoek of de verificatie van gegevens of inlichtingen zich niet
zou verdragen met de Nederlandse soevereiniteit, de nationale veiligheid
of de openbare orde;

b. voor hetzelfde feit en tegen dezelfde persoon in Nederland reeds een
gerechtelijke procedure aanhangig is gemaakt;

c. tegen dezelfde persoon en voor hetzelfde feit in Nederland reeds een
onherroepelijke vonnis is gewezen.

2. De Autoriteit Financiële Markten stelt de toezichthoudende instantie
van de andere lidstaat van haar met redenen omklede besluit in kennis.

J

Artikel 1:58 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «of een beleggingsonderneming,
kredietinstelling» vervangen door: of een kredietinstelling.

2. In het tweede en derde lid wordt de zinsnede «de betrokken
beheerder, beleggingsonderneming, kredietinstelling» telkens vervangen
door: de betrokken beheerder, kredietinstelling.

K

Na artikel 1:58 worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 1:58a

1. Indien een beleggingsonderneming met zetel in een andere lidstaat
die door middel van dienstverrichting of vanuit een bijkantoor in
Nederland beleggingsdiensten verleent of beleggingsactiviteiten verricht
in Nederland niet voldoet aan de op grond van het Deel Gedragstoezicht
Financiële Ondernemingen of het Deel Gedragstoezicht Financiële
Markten opgelegde verplichtingen, stelt de toezichthouder de toezichthou-
dende instantie van de andere lidstaat daarvan in kennis.

2. Indien de beleggingsonderneming, in weerwil van de door de
toezichthoudende instantie van de lidstaat waar zij haar zetel heeft
getroffen maatregelen, of omdat die toezichthoudende instantie geen
maatregelen heeft getroffen, blijft handelen op een wijze die de belangen
van beleggers, of de ordelijke werking van de financiële markten kennelijk
schaadt, kan de toezichthouder, na de toezichthoudende instantie daarvan
in kennis te hebben gesteld, het besluit nemen dat de betrokken
beleggingsonderneming geen nieuwe overeenkomsten in Nederland mag
afsluiten, onverminderd de artikelen 1:79 en 1:80.

3. Artikel 1:58, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1:58b

1. Indien een beleggingsonderneming met zetel in een andere lidstaat
die vanuit een bijkantoor in Nederland beleggingsdiensten verleent of
beleggingsactiviteiten verricht geen gevolg geeft aan een door de
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toezichthouder gegeven aanwijzing als bedoeld in artikel 1:75, stelt de
toezichthouder de toezichthoudende instantie van de andere lidstaat
daarvan in kennis.

2. In het geval, bedoeld in het eerste lid, kan de toezichthouder tevens
het besluit nemen dat de betrokken beleggingsonderneming geen nieuwe
overeenkomsten in Nederland mag afsluiten, onverminderd de artikelen
1:79 en 1:80.

3. Artikel 1:58, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 1:58c

1. Indien een marktexploitant met zetel in een andere lidstaat die zijn
voorzieningen ter beschikking stelt voor in Nederland gevestigde leden of
deelnemers op afstand niet voldoet aan de op grond van het Deel
Gedragstoezicht Financiële Ondernemingen of het Deel Gedragstoezicht
Financiële Markten opgelegde verplichtingen, stelt de toezichthouder de
toezichthoudende instantie van de andere lidstaat daarvan in kennis.

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een beleggings-
onderneming met zetel in een andere lidstaat die in Nederland een
multilaterale handelsfaciliteit exploiteert.

3. Indien de marktexploitant of de beleggingsonderneming, in weerwil
van de door de toezichthoudende instantie van de lidstaat waar zij haar
zetel heeft getroffen maatregelen, of omdat die toezichthoudende
instantie geen maatregelen heeft getroffen, blijft handelen op een wijze
die de belangen van de beleggers, of de ordelijke werking van de
financiële markten kennelijk schaadt, kan de toezichthouder na de
toezichthoudende instantie daarvan in kennis te hebben gesteld, het
besluit nemen dat de betrokken marktexploitant of de beleggings-
onderneming zijn voorzieningen niet beschikbaar mag stellen voor in
Nederland gevestigde leden of deelnemers op afstand, onverminderd de
artikelen 1:79 en 1:80.

4. Artikel 1:58, derde en vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

L

Artikel 1:62 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na de zinsnede «ten gevolge van de gekwalificeerde deelneming
dochtermaatschappij zou worden» wordt ingevoegd: of anderszins onder
de zeggenschap zou komen.

2. In de onderdelen a, b en c wordt de zinsnede «levensverzekeraar of
schadeverzekeraar» telkens vervangen door: levensverzekeraar, schade-
verzekeraar of beheerder van een instelling voor collectieve belegging in
effecten.

M

Artikel 1:65 komt te luiden:

Artikel 1:65

1. De toezichthouder kan aan een toezichthoudende instantie van een
staat die geen lidstaat is vertrouwelijke gegevens of inlichtingen
verstrekken, indien met betrekking tot de gegevens en inlichtingen
volgens het recht in die staat ten minste gelijkwaardige waarborgen
gelden ten aanzien van geheimhouding als op grond van artikel 1:90,
eerste lid, en voor zover de uitwisseling ten behoeve van de uitoefening
van toezicht door de desbetreffende toezichthoudende instantie geschiedt.
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Artikel 1:90, eerste tot en met derde lid, is van overeenkomstige
toepassing.

2. De Autoriteit Financiële Markten kan vertrouwelijke gegevens of
inlichtingen met betrekking tot een beleggingsonderneming, een
multilaterale handelsfaciliteit of een marktexploitant verstrekken aan de
volgende personen of instanties in een staat die geen lidstaat is:

a. een persoon die in die staat is belast met de wettelijke controle van
de jaarrekening van financiële ondernemingen, of met het beheer van
compensatiestelsels, voorzover de verstrekking geschiedt ten behoeve
van de uitoefening van de taken van de desbetreffende persoon;

b. een instantie die in die staat is belast met het toezicht op personen
die zijn belast met de wettelijke controle van de jaarrekening van een
financiële onderneming;

c. een persoon die in die staat is betrokken bij de liquidatie en het
faillissement van een beleggingsonderneming of een soortgelijke
procedure;

d. een instantie die in die staat is belast met het toezicht op personen
die zijn betrokken bij de liquidatie en het faillissement van beleggings-
ondernemingen en andere soortgelijke procedures.

3. De Autoriteit Financiële Markten kan slechts toepassing geven aan
het tweede lid indien met betrekking tot de gegevens en inlichtingen
volgens het recht van de desbetreffende staat ten minste gelijkwaardige
waarborgen gelden ten aanzien van geheimhouding als op grond van
artikel 1:90, eerste lid, en voor zover de uitwisseling ten behoeve van de
uitoefening van de taken door de desbetreffende persoon of instantie
geschiedt.

4. Voor zover de gegevens en inlichtingen, als bedoeld in het tweede lid,
zijn verkregen van een toezichthoudende instantie van een staat die geen
lidstaat is, verstrekt de Autoriteit Financiële Markten deze niet aan een
persoon of instantie als bedoeld in het tweede lid, tenzij de toezichthou-
dende instantie waarvan de gegevens en inlichtingen zijn verkregen
uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verstrekking van de gegevens en
inlichtingen en in voorkomend geval heeft ingestemd met het gebruik
voor een ander doel dan waarvoor de gegevens en inlichtingen zijn
verstrekt.

5. De toezichthouder zendt onverwijld nadat met inachtneming van het
eerste of tweede lid met een toezichthoudende instantie van een staat die
geen lidstaat is of een persoon of instantie als bedoeld in het tweede lid,
een overeenkomst is gesloten ten einde gegevens en inlichtingen te
kunnen uitwisselen een afschrift van de overeenkomst aan Onze Minister.

M1

Artikel 1:69 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «De toezichthouder» vervangen door: De
Nederlandsche Bank.

2. In onderdeel b wordt de zinsnede «levensverzekeraar, schade-
verzekeraar of beleggingsonderneming» vervangen door: levens-
verzekeraar of schadeverzekeraar.

M2

Na artikel 1:69 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 1:69a

De Autoriteit Financiële Markten stelt de Commissie van de Europese
Gemeenschappen desgevraagd in kennis van een vergunning die
ingevolge deze wet voor het uitoefenen van het bedrijf van beleggings-
onderneming is verleend aan een dochtermaatschappij van een financiële
onderneming waarop het recht van toepassing is van een staat die geen
lidstaat is, indien zich ten aanzien van die staat een situatie voordoet als
bedoeld in artikel 15, tweede of derde lid, van de richtlijn markten in
financiële instrumenten.

N

Artikel 1:71 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. De toezichthouder stelt de Commissie van de Europese Gemeen-

schappen onverwijld in kennis van de gevallen waarin hij ten aanzien van
een beleggingsonderneming of een marktexploitant een besluit heeft
genomen als bedoeld in artikel 1:58a, tweede lid, 1:58b, tweede lid,
onderscheidenlijk artikel 1:58c, derde lid.

O

Artikel 1:75, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel c wordt «5:32» vervangen door: 5:32d.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een
puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. een marktexploitant.

P

Artikel 1:91 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid wordt, onder vernummering van het derde en
vierde lid tot vierde en vijfde lid, een lid ingevoegd, luidende:

3. De curator die is aangesteld in het faillissement van een beleggings-
onderneming of marktexploitant kan, in afwijking van artikel 1:89, eerste
lid, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen als bedoeld in het eerste lid
verstrekken aan de rechtbank, voorzover die geen betrekking hebben op
derden en dit voor de afwikkeling van het faillissement nodig is.

2. In het vierde lid (nieuw) wordt na «financiële onderneming»
ingevoegd: , niet zijnde een beleggingsonderneming of marktexploitant,.

3. In het vijfde lid (nieuw) vervalt de laatste volzin.

4. Na het vijfde lid (nieuw) wordt een lid toegevoegd, luidende:
6. Bij een faillissement of gerechtelijke ontbinding van een beleggings-

onderneming of marktexploitant is het vijfde lid niet van toepassing op
vertrouwelijke gegevens of inlichtingen die betrekking hebben op derden.
Bij een faillissement of gerechtelijke ontbinding van een financiële
onderneming, niet zijnde een beleggingsonderneming of marktexploitant,
is het vijfde lid niet van toepassing op vertrouwelijke gegevens of
inlichtingen die betrekking hebben op een onderneming die betrokken is
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of betrokken is geweest bij een poging de desbetreffende onderneming in
staat te stellen haar bedrijf voort te zetten.

Q

Artikel 1:93a komt te luiden:

Artikel 1:93a

1. De Autoriteit Financiële Markten kan, indien zij is aangewezen als
contactpunt als bedoeld in artikel 56, eerste lid, derde volzin, van de
richtlijn markten voor financiële instrumenten, in afwijking van artikel
1:90, eerste lid, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de
uitvoering van haar taak als contactpunt, verstrekken aan de Neder-
landsche Bank.

2. Voorzover de gegevens of inlichtingen, bedoeld in het eerste lid, zijn
verkregen van een toezichthoudende instantie in een andere lidstaat,
verstrekt de Autoriteit Financiële Markten deze niet aan instanties of
personen als bedoeld in artikel 1:91, eerste lid, onderdelen a tot en met f,
artikel 1:92, eerste lid en 1:93, eerste lid, onderdelen a tot en met e, tenzij
de desbetreffende toezichthoudende instantie waarvan de gegevens of
inlichtingen zijn verkregen uitdrukkelijk heeft ingestemd met de
verstrekking van de gegevens en in voorkomend geval heeft ingestemd
met het gebruik voor een ander doel dan waarvoor de gegevens of
inlichtingen zijn verstrekt. De Autoriteit Financiële Markten kan de
gegevens of inlichtingen in naar behoren gemotiveerde omstandigheden
ook zonder de uitdrukkelijke instemming van de desbetreffende toezicht-
houdende instantie voor een ander doel dan waarvoor zij zijn verstrekt,
verstrekken aan de in de vorige volzin bedoelde personen of instanties. In
dit laatste geval stelt de Autoriteit Financiële Markten de toezichthou-
dende instantie waarvan de gegevens of inlichtingen zijn verkregen
hiervan terstond in kennis.

R

Artikel 1:104, eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:
f. de vergunninghouder de vergunningplichtige activiteit heeft

beëindigd, een beleggingsonderneming is die haar bedrijf gedurende
meer dan zes maanden heeft gestaakt of een verzekeraar is die zijn bedrijf
in de branche waarvoor hij een vergunning heeft, gedurende meer dan
zes maanden heeft gestaakt;

S

Artikel 1:105, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt.

2. De onderdelen b tot en met e worden geletterd tot a tot en met d.

3. In onderdeel c (nieuw) wordt «5:27, tweede lid» vervangen door: 5:26,
eerste lid.

T

Artikel 1:107 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, komt te luiden:
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1°. waaraan een vergunning ingevolge deze wet of een ontheffing als
bedoeld in artikel 2:23, 2:55, 2:60, 2:65, derde lid, 2:75, 2:80, 2:86, 2:92,
2:96, tweede lid, 3:5, 3:7, 4:3 of 5:71, zesde lid, is verleend;.

2. In het tweede lid, onderdeel a, onder 5°, wordt «artikel 1:58, 159»
vervangen door: artikel 1:58, 1:58a, 1:58b, 1:59.

3. In het tweede lid, onderdeel a, worden, onder vernummering van de
onderdelen 11° en 12° tot 13° en 14°, na onderdeel 10° twee onderdelen
ingevoegd, luidende:

11°. die ingevolge artikel 2:99 of 4:26 aan de Autoriteit Financiële
Markten hebben gemeld voornemens te zijn het bedrijf van beleggings-
onderneming met systematische interne afhandeling uit te oefenen;

12°. die zijn aangemeld overeenkomstig artikel 2:97, vijfde lid, aanhef en
onderdeel b; deze worden in het register opgenomen bij de betrokken
beleggingsonderneming;

4. het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. marktexploitanten waaraan een vergunning of een ontheffing

ingevolge deze wet is verleend.

5. Aan het derde lid, onderdeel h, wordt onder de vervanging van de
punt aan het slot van onderdeel h door een punt komma een onderdeel
toegevoegd, luidende:

i. de marktexploitant of de beleggingsonderneming waaraan het
ingevolge een besluit als bedoeld in artikel 1:58c, derde lid, niet is
toegestaan hun voorzieningen in Nederland beschikbaar te stellen voor in
Nederland gevestigde leden of deelnemers op afstand.

U

Na artikel 1:109 wordt in afdeling 1.6.2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 1:109a

De Autoriteit Financiële Markten houdt een lijst bij van gereglemen-
teerde markten waarvoor Onze Minister een vergunning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, heeft verleend en zendt deze lijst aan de overige
lidstaten en aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

V

In de artikelen 2:2 en 2:3, eerste lid, wordt de verwijzing naar artikel
2:99, derde lid, telkens gewijzigd in artikel 2:99, zesde lid.

W

Artikel 2:13 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als

bedoeld in artikel 2:11 aan een kredietinstelling die naast de uitoefening
van het bedrijf van bank voornemens is tevens beleggingdiensten te
verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten in Nederland, indien de
aanvrager, onverminderd artikel 2:12, aantoont dat zal worden voldaan
aan het bepaalde ingevolge:

a. artikel 4:14, tweede lid, onderdeel c, onder 1° tot en met 6°, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;

b. artikel 4:87 met betrekking tot het treffen van adequate maatregelen
ter bescherming van rechten van cliënten; en
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c. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het
handelsproces en de afhandeling van transacties in een multilaterale
handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een multilaterale
handelsfaciliteit te exploiteren.

2. Het derde lid komt te vervallen.

X

Artikel 2:22 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De Nederlandsche Bank verleent op aanvraag een vergunning als

bedoeld in artikel 2:20 aan een kredietinstelling die naast de uitoefening
van het bedrijf van kredietinstelling voornemens is een beleggingsdienst
te verlenen of een beleggingsactiviteit te verrichten, indien de aanvrager,
onverminderd artikel 2:21, aantoont dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:

a. artikel 4:14, tweede lid, onderdeel c, onder 1° tot en met 6° met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;

b. artikel 4:87 met betrekking tot het treffen van adequate maatregelen
ter bescherming van de rechten van cliënten; en

c. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het
handelsproces en de afhandeling van transacties in een multilaterale
handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een multilaterale
handelsfaciliteit te exploiteren.

2. Het derde lid komt te vervallen.

Y

Het opschrift van Afdeling 2.2.8 komt als volgt te luiden:
AFDELING 2.2.8. ADVISEREN OVER ANDERE FINANCIELE PRODUCTEN

DAN FINANCIELE INSTRUMENTEN

Z

In het eerste lid van artikel 2:75 wordt na «adviseren» toegevoegd: over
andere financiële producten dan financiële instrumenten.

AA

In het tweede lid van artikel 2:76 vervalt de zinsnede «, met uitzondering
van instellingen voor collectieve belegging in effecten die een beleggings-
maatschappij zijn,».

BB

Het opschrift van Afdeling 2.2.12 komt als volgt te luiden:
AFDELING 2.2.12 VERLENEN VAN BELEGGINGSDIENSTEN,

VERRICHTEN VAN BELEGGINGSACTIVITEITEN EN SYSTEMATISCHE
INTERNALISATIE

CC

Artikel 2:96 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt een 1. geplaatst.
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2. In het eerste lid van artikel 2:96 wordt de zinsnede «beleggings-
diensten te verlenen» vervangen door: beleggingsdiensten te verlenen of
beleggingsactiviteiten te verrichten.

3. Aan het eerste lid wordt een tweede lid toegevoegd luidende:
2. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-

telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het eerste lid
indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel, het Deel
Prudentieel toezicht financiële ondernemingen en het Deel Gedrags-
toezicht financiële ondernemingen beogen te beschermen anderszins
voldoende worden beschermd.

DD

Artikel 2:97 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden.
Artikel 2:96 is niet van toepassing op financiële ondernemingen die:
a. voor het uitoefenen van het bedrijf van financiële instelling een door

de Nederlandsche Bank op grond van het Deel Prudentieel toezicht
financiële ondernemingen verleende verklaring van ondertoezichtstelling
hebben, voorzover het aan hen ingevolge die verklaring is toegestaan
beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten;

b. voor het uitoefenen van het bedrijf van bank een door de Neder-
landsche Bank op grond van dit deel verleende vergunning hebben,
voorzover het aan hen ingevolge die vergunning is toegestaan
beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.

2. In het derde lid wordt na de zinsnede «het beheren van individuele
vermogens» ingevoegd: en het adviseren over financiële instrumenten.

3. Het vierde lid komt te luiden:
4. Artikel 2:96 is niet van toepassing op financiële ondernemingen, met

uitzondering van instellingen voor collectieve belegging in effecten die
een beleggingsmaatschappij zijn, die een door de Autoriteit Financiële
Markten verleende vergunning hebben voor het beheren van beleggings-
instellingen, voorzover het betreft het adviseren over de rechten van
deelneming in door die beheerders beheerde beleggingsinstellingen.

4. Na het vierde lid worden vier leden toegevoegd, luidende:
5. Artikel 2:96 is niet van toepassing op verbonden agenten die voor

rekening van de beleggingsondernemingen beleggingsdiensten verlenen
als bedoeld in onderdeel a, d of e van de definitie van verlenen van een
beleggingsdienst in artikel 1:1, indien de beleggingsondernemingen voor
wie de verbonden agent deze beleggingsdiensten verlenen:

a. volledig voor hen verantwoordelijk zijn, in die zin dat zij er voor zorg
dragen dat de verbonden agenten voldoen aan deze wet; en

b. de betrokken agenten als verbonden agenten hebben aangemeld bij
de Autoriteit Financiële Markten.

6. Een beleggingsonderneming die niet langer verantwoordelijk is als
bedoeld in het vijfde, onderdeel a, voor een verbonden agent, geeft
daarvan kennis aan de Autoriteit Financiële Markten en de betrokken
verbonden agent.

7. De Autoriteit Financiële Markten gaat alleen over tot inschrijving van
de verbonden agent in het register als bedoeld in artikel 1:107, tweede lid,
onderdeel a, onder 12°, indien de beleggingsonderneming die de
betrokken verbonden agent bij de Autoriteit Financiële Markten aanmeldt
aantoont dat met betrekking tot de betrokken verbonden agent zal worden
voldaan aan het bepaalde ingevolge artikel 4:9, eerste lid en 4:10.
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8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld met betrekking tot de wijze waarop de aanmelding, bedoeld in het
vijfde lid, onderdeel b, plaatsvindt, de gegevens die daarbij worden
verstrekt en de bescheiden die daarbij worden overgelegd.

EE

Artikel 2:98 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt in de onderdelen a en b na de zinsnede
«beleggingsdiensten te verlenen» telkens toegevoegd: of beleggings-
activiteiten verrichten.

2. Aan artikel 2:98, tweede lid, wordt na onderdeel b een nieuw
onderdeel ingevoegd, luidende:

c. door tussenkomst van een verbonden agent in Nederland beleggings-
diensten verlenen als bedoeld in onderdeel a, d of e van de definitie van
het verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1, voorzover is voldaan
aan de artikelen 2:101 of 2:102 en de beleggingsonderneming de
betrokken agent als verbonden agent ter inschrijving in het register heeft
aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten. Het bepaalde in artikel
2:97, zevende lid is van overeenkomstige toepassing.

FF

Artikel 2:99 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid, wordt onder vervanging van de punt door een
puntkomma aan het slot van onderdeel i een onderdeel toegevoegd,
luidende:

j. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het
handelsproces en de afhandeling van transacties in een multilaterale
handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een multilaterale
handelsfaciliteit te exploiteren.

2. Na het derde lid worden, onder vernummering van het vierde lid tot
zesde lid, twee leden ingevoegd, luidende:

4. Indien de aanvraag betrekking heeft op het verlenen van de
beleggingsdienst, bedoeld in onderdeel b van de definitie van verlenen
van een beleggingsdienst in artikel 1:1 en op het verrichten van de
beleggingsactiviteit, bedoeld in onderdeel a van de definitie van
verrichten van een beleggingsactiviteit in dat artikel en de aanvrager
tevens voornemens is het bedrijf van beleggingsonderneming met
systematische interne afhandeling uit te oefenen met betrekking tot
transacties in aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt
zijn toegelaten, meldt hij dat voornemen bij de aanvraag.

5. Indien de beleggingsonderneming voornemens is nevendiensten te
verlenen, meldt zij dat voornemen bij de aanvraag.

3. In het zesde lid wordt na de zinsnede «artikel 4:11,» ingevoegd:
d, met betrekking tot het eerste lid van artikel 4:83, eerste lid,

GG

Aan artikel 2:100 worden twee leden toegevoegd, luidende:
3. De Autoriteit Financiële Markten, indien van toepassing, kan de

toezichthoudende instantie van de andere lidstaat verzoeken binnen
redelijke termijn de identiteitsgegevens mee te delen van de verbonden
agenten die onder verantwoordelijkheid en voor rekening van de
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desbetreffende beleggingsonderneming zullen optreden, en deze
gegevens openbaar maken.

4. Indien een beleggingsonderneming als bedoeld in het eerste lid het
voornemen heeft beleggingsdiensten te verlenen vanuit een in Nederland
gelegen bijkantoor door middel van een in Nederland gevestigde
verbonden agent die onder haar verantwoordelijkheid en voor haar
rekening optreedt, is het bepaalde in deze wet ten aanzien van een
bijkantoor van beleggingsondernemingen van overeenkomstige
toepassing op de verbonden agent.

HH

Na artikel 2:103 wordt in § 2.2.12.2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2:103a

1. Een beleggingsonderneming waaraan een vergunning als bedoeld in
artikel 2:96 is verleend voor het exploiteren van een multilaterale
handelsfaciliteit, die voornemens is om in een andere lidstaat voorzie-
ningen te treffen waardoor haar in die lidstaat gevestigde leden of
deelnemers toegang krijgen tot deze multilaterale handelsfaciliteit en
daarop kunnen handelen, deelt dit voornemen aan de Autoriteit Financiële
Markten mede. De Autoriteit Financiële Markten verstrekt deze informatie
binnen een maand na ontvangst aan de relevante toezichthoudende
instantie van de desbetreffende lidstaat.

2. De Autoriteit Financiële Markten deelt, op verzoek van de toezicht-
houdende instantie van de in het eerste lid bedoelde lidstaat binnen een
redelijke termijn de identiteitsgegevens mee van de leden van of
deelnemers aan de multilaterale handelsfaciliteit.

II

Het opschrift van Afdeling 2.3.8 komt te luiden:
AFDELING 2.3.8 VERLENEN VAN BELEGGINGSDIENSTEN EN

VERRICHTEN VAN BELEGGINGSACTIVITEITEN.

JJ

Artikel 2:128 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:
2. De Autoriteit Financiële Markten doet van haar besluit, alsmede van

de gegevens als bedoeld in artikel 2:127, tweede lid, binnen drie maanden
na ontvangst van de aanvraag mededeling aan de toezichthoudende
instantie, die in de desbetreffende lidstaat als contactpersoon als bedoeld
in artikel 56, eerste lid, van de richtlijn markten in financiële instrumenten
is aangewezen. De Autoriteit Financiële Markten zendt een afschrift van de
mededeling aan de beleggingsonderneming.

2. Het derde lid vervalt onder vernummering van het vierde en vijfde lid
tot het derde en vierde lid.

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:
5. Een beleggingsonderneming meldt wijzigingen met betrekking tot

onderwerpen waarover ingevolge artikel 2:127, tweede lid, opgave van
gegevens is voorgeschreven aan de Autoriteit Financiële Markten. Bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur wordt, onder vermelding van
de te volgen procedures, bepaald welke wijzigingen worden gemeld,
welke gegevens daarbij worden verstrekt en, indien van toepassing, onder
welke voorwaarden de wijzigingen ten uitvoer mogen worden gelegd.
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6. De Autoriteit Financiële Markten doet mededeling van in het vijfde lid
bedoelde wijzigingen en van wijzigingen met betrekking tot het beleggers-
compensatiestelsel, bedoeld in het derde lid, aan de toezichthoudende
instantie van de desbetreffende lidstaat.

KK

Artikel 2:129 komt te luiden:

Artikel 2:129

1. Een beleggingsonderneming met zetel in Nederland die een
vergunning als bedoeld in artikel 2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel a,
of artikel 2:96 heeft en voornemens is voor de eerste maal door middel
van het verrichten van diensten beleggingsdiensten te verlenen of
beleggingsactiviteiten te verrichten naar een andere lidstaat of die in die
lidstaat andere beleggingsdiensten wenst te verlenen of andere
beleggingsactiviteiten wenst te verrichten dan waarvoor de in dit lid
bedoelde mededeling is gedaan, gaat daartoe slechts over, indien:

a. zij kennis heeft gegeven van haar voornemen aan de Autoriteit
Financiële Markten onder opgave van de volgende gegevens:

1°. de betrokken lidstaat;
2°. de beleggingsdiensten die zij voornemens is te verlenen of de

beleggingsactiviteiten die zij voornemens is te verrichten;
3°. de identiteit van de verbonden agent, indien de beleggings-

onderneming voornemens is de beleggingsdiensten die zij voornemens is
te verlenen of beleggingsactiviteiten die zij voornemens is te verrichten
door middel van een verbonden agent te verlenen onderscheidenlijk te
verrichten; en

b. de Autoriteit Financiële Markten mededeling van het voornemen
heeft gedaan aan de toezichthoudende instantie van de betrokken lidstaat.

2. De Autoriteit Financiële Markten doet binnen een maand na
ontvangst van de kennisgeving, mededeling van het voornemen alsmede
van de gegevens als bedoeld in het eerste lid, onder a, aan de toezicht-
houdende instantie die in de betrokken lidstaat als contactpersoon als
bedoeld in artikel 56, eerste lid, van de richtlijn markten voor financiële
instrumenten is aangewezen. De Autoriteit Financiële Markten zendt een
afschrift van de mededeling aan de beleggingsonderneming.

3. Een beleggingsonderneming meldt wijzigingen met betrekking tot
onderwerpen waarover ingevolge het eerste lid opgave van gegevens is
voorgeschreven aan de Autoriteit Financiële Markten. Bij of krachtens
algemene maatregel van bestuur wordt bepaald welke wijzigingen
worden gemeld, welke gegevens daarbij worden verstrekt, welke
procedure daarbij wordt gevolgd en, indien van toepassing, onder welke
voorwaarden de wijzigingen ten uitvoer mogen worden gelegd.

4. De Autoriteit Financiële Markten doet mededeling van de in het derde
lid bedoelde wijzigingen aan de toezichthoudende instantie van de
betrokken lidstaat.

LL

Artikel 3:17, vierde lid, komt te luiden:
4. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk, al

dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond van het
tweede lid bepaalde indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelij-
kerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel
beoogt te bereiken anderszins worden bereikt, tenzij het op grond van het
tweede lid bepaalde betrekking heeft op het verlenen van een beleggings-
dienst of verrichten van een beleggingsactiviteit of nevendienst.
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MM

Artikel 3:22 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3:22 wordt «derde en vierde lid» vervangen door: derde lid.

NN

Artikel 3:33 komt te luiden:

Artikel 3:33

Indien een financiële onderneming een vergunning heeft voor het
uitoefenen van het bedrijf van bank en deze vergunning omvat niet het
verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggings-
activiteiten, kan zij een uitbreiding van de vergunning met deze activi-
teiten aanvragen, indien zij ervoor zorgt en aantoont dat wordt voldaan
aan het bepaalde ingevolge de artikelen 4:91a, met betrekking tot de eisen
die gelden voor het handelsproces en de afhandeling van transacties in
een multilaterale handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een
multilaterale handelsfaciliteit te exploiteren, 4:14, tweede lid, onderdeel c,
onder 1° tot en met 6° en 4:87 en met betrekking tot de aanvraag van de
vergunning.

OO

Artikel 3:45 komt te luiden:

Artikel 3:45

Indien een financiële onderneming een vergunning heeft voor het
uitoefenen van het bedrijf van bank en deze vergunning omvat niet het
verlenen van beleggingsdiensten of het verrichten van beleggings-
activiteiten, kan zij een uitbreiding van de vergunning met deze activi-
teiten aanvragen, indien zij ervoor zorgt en aantoont dat wordt voldaan
aan het bepaalde ingevolge de artikelen 4:91a, met betrekking tot de eisen
die gelden voor het handelsproces en de afhandeling van transacties in
een multilaterale handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een
multilaterale handelsfaciliteit te exploiteren, 4:14, tweede lid, onderdeel c,
onder 1° tot en met 6° en 4:87 en met betrekking tot de aanvraag van de
vergunning.

PP

Artikel 3:110 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:
4. De aanvrager van een verklaring van ondertoezichtstelling die

voornemens is beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te
verrichten, geeft hiervan kennis aan de Nederlandsche Bank en toont aan
dat zal worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:

a. artikel 3:8 met betrekking tot de deskundigheid van de in dat artikel
bedoelde personen;

b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel
genoemde personen;

c. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met betrekking tot het minimum
aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt en de plaats van waaruit
zij hun werkzaamheden verrichten;

d. artikel 3:16 met betrekking tot de zeggenschapstructuur;
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e. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum
eigen vermogen;

f. artikel 4:14, tweede lid, onderdeel c, onder 1° tot en met 6°, met
betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;

g. artikel 4:87 met betrekking tot het treffen van adequate maatregelen
ter bescherming van de rechten van cliënten;

en
h. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het

handelsproces en de afhandeling van transacties in een multilaterale
handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een multilaterale
handelsfaciliteit te exploiteren.

2. Het vijfde lid komt te luiden:
Een financiële instelling die een verklaring van ondertoezichtstelling

heeft verkregen ingevolge het derde lid en die voornemens is beleggings-
diensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten, geeft van het
voornemen kennis aan de Nederlandsche Bank en toont aan dat zal
worden voldaan aan het bepaalde ingevolge:

a. artikel 3:8 met betrekking tot de deskundigheid van de in dat artikel
bedoelde personen;

b. artikel 3:9 met betrekking tot de betrouwbaarheid van de in dat artikel
genoemde personen;

c. artikel 3:15, eerste en tweede lid, met betrekking tot het minimum
aantal personen dat het dagelijks beleid bepaalt en de plaats van waaruit
zij hun werkzaamheden verrichten;

d. artikel 3:16 met betrekking tot de zeggenschapstructuur;
e. artikel 3:53, eerste en derde lid, met betrekking tot het minimum

eigen vermogen;
f. artikel 4:14, tweede lid, onderdeel c, onder 1° tot en met 6°, met

betrekking tot de inrichting van de bedrijfsvoering;
g. artikel 4:87 met betrekking tot het treffen van adequate maatregelen

ter bescherming van de rechten van cliënten; en
h. artikel 4:91a met betrekking tot de regels die gelden voor het

handelsproces en de afhandeling van transacties in een multilaterale
handelsfaciliteit indien de aanvrager voornemens is een multilaterale
handelsfaciliteit te exploiteren.

QQ

In artikel 3:248, eerste lid, vervalt de zinsnede: als bedoeld in artikel 1,
onder 13, van de richtlijn beleggingsdiensten.

RR

Artikel 3:258, eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:
b. beleggingsondernemingen die een vergunning hebben als bedoeld in

artikel 2:65, eerste lid, aanhef en onderdeel a, voorzover het betreft het
beheren van individuele vermogens, of die een vergunning hebben als
bedoeld in artikel 2:96 voor het verlenen van beleggingsdiensten.

SS

Artikel 3:259, eerste lid, komt te luiden:
1. Er is een beleggerscompensatiestelsel dat tot doel heeft personen die

op grond van een beleggingsdienst als omschreven in artikel 1.1 of een
dienst als vermeld in bijlage I, deel B, punt 1, van de richtlijn markten voor
financiële instrumenten, geld of financiële instrumenten aan een bank,
beleggingsonderneming of financiële instelling hebben toevertrouwd, te
compenseren ingeval de betreffende onderneming niet in staat is te
voldoen aan haar verplichtingen die voortvloeien uit vorderingen die
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verband houden met die beleggingsdienst of nevendienst. Banken waarop
artikel 2:13 of 3:33 van toepassing is, beleggingsondernemingen en
financiële instellingen dragen de kosten van het beleggerscompensatie-
stelsel.

TT

Artikel 4:1 komt als volgt te luiden:

Artikel 4:1

1. Dit deel is, voor zover niet anders is bepaald, van toepassing op:
a. financiëledienstverleners waaraan het ingevolge hoofdstuk 2.2 is

toegestaan in Nederland financiële diensten te verlenen of die een
verklaring van ondertoezichtstelling als bedoeld in artikel 3:110 hebben,
en hebben voldaan aan artikel 3:110, vierde of vijfde lid;

b. beleggingsondernemingen met zetel in Nederland of in een staat die
geen lidstaat is waaraan het ingevolge hoofdstuk 2.2 is toegestaan
beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten;

c. beleggingsinstellingen waaraan het ingevolge afdeling 2.2.7 is
toegestaan in Nederland rechten van deelneming aan te bieden, de
beheerders van die beleggingsinstellingen en de eventueel aan die
beleggingsinstellingen verbonden bewaarders; en

d. clearinginstellingen waaraan het ingevolge afdeling 2.2.1 is toege-
staan in Nederland hun bedrijf uit te oefenen voorzover ze optreden voor
cliënten met zetel in Nederland.

2. De artikelen 4:4a, 4:14, tweede lid, aanhef en onderdeel c, 4:19, 4:20,
4:22, 4:23, 4:24, 4:89, 4:90, 4:90a, 4:90b, 4:90c, 4:90d, 4:90e, paragraaf
4.3.7.3. en paragraaf 4.3.7.4. zijn van toepassing op beleggings-
ondernemingen met een bijkantoor in Nederland waaraan het ingevolge
paragraaf 2.2.12.2. is toegestaan in Nederland beleggingsdiensten te
verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten.

UU

Artikel 4:3, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel 2 komt te luiden:
2. Onderdeel f komt te luiden:
f. beleggingsondernemingen met zetel in een andere lidstaat die

beleggingsdiensten verlenen of beleggingsactiviteiten verrichten door
middel van het verrichten van diensten naar Nederland, die hebben
voldaan aan artikel 2:102; en.

VV

Artikel 4:4, vierde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. Onderdeel c wordt geletterd b.

3. Er wordt na onderdeel b (nieuw) een onderdeel ingevoegd, luidende:
c. verbonden agenten als bedoeld in artikel 2:97, vijfde lid en artikel

2:98, tweede lid;

WW

Na artikel 4:4 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:
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Artikel 4:4a

De Autoriteit Financiële Markten kan aan een beleggingsonderneming
met systematische interne afhandeling een verbod opleggen tot het
uitoefenen van het bedrijf van beleggingsonderneming met systematische
interne afhandeling, indien de beleggingsonderneming de ingevolge
paragraaf 4.3.7.3 gestelde regels die op haar van toepassing zijn niet
naleeft.

Artikel 4:4b

1. De Autoriteit Financiële Markten kan een beleggingsonderneming die
in Nederland het bedrijf uitoefent van beleggingsonderneming met
systematische interne afhandeling of een beleggingsonderneming die in
Nederland een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert, door middel van
het geven van een aanwijzing verplichten om binnen een door de
Autoriteit Financiële Markten gestelde redelijke termijn de handel in een
bepaald financieel instrument op te schorten, te onderbreken of door te
halen, indien dit met het oog op de bescherming van het belang van de
beleggers in het financieel instrument of de ordelijke handel in het
financieel instrument noodzakelijk is.

2. Nadat de Autoriteit Financiële Markten een aanwijzing als bedoeld in
het eerste lid heeft gegeven, kan zij de rechtbank te Rotterdam verzoeken
het desbetreffende financieel instrument uit te sluiten van de systema-
tische interne afhandeling of van de handel op de multilaterale handels-
faciliteit, indien dit met het oog op de bescherming van het belang van de
beleggers in het financieel instrument of de ordelijke handel in het
financieel instrument noodzakelijk is.

XX

Artikel 4:8, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c vervalt.

2. Onderdelen d tot en met f worden geletterd c tot en met e.

YY

Aan artikel 4:9 wordt een lid toegevoegd, luidende:
5. Indien het dagelijks beleid van een multilaterale handelsfaciliteit die

wordt geëxploiteerd door een marktexploitant waaraan een vergunning
als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is verleend, wordt bepaald door
dezelfde personen als degenen die het dagelijks beleid van de door de
marktexploitant geëxploiteerde gereglementeerde markt bepalen, worden
die personen geacht te voldoen aan het eerste lid.

ZZ

Artikel 4:11, vijfde lid, komt te luiden:
5. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-

telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond
van het derde lid bepaalde, met uitzondering van het met betrekking tot
het verlenen van een beleggingsdienst of verrichten van een beleggings-
activiteit of nevendienst bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die
dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.
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AAA

Artikel 4:12, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het slot van onderdeel a wordt na de puntkomma het woord
«en» toegevoegd.

2. Aan het slot van onderdeel b wordt «; en» vervangen door een punt.

3. Onderdeel c vervalt.

BBB

Artikel 4:14, vierde lid, komt te luiden:
4. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-

telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond
van het tweede lid bepaalde, met uitzondering van het met betrekking tot
het verlenen van een beleggingsdienst of verrichten van een beleggings-
activiteit of nevendienst bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat
daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die
dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

CCC

1. Artikel 4:16, tweede lid, komt te luiden:
2. Een beheerder of beleggingsonderneming besteedt bij algemene

maatregel van bestuur aan te wijzen werkzaamheden niet uit.

2. In artikel 4:16, derde lid, komen de onderdelen b en c, te luiden:
b. worden regels gesteld met betrekking tot de beheersing van risico’s

die verband houden met het uitbesteden van werkzaamheden door
beheerders, bewaarders en beleggingsondernemingen; en

c. worden regels gesteld met betrekking tot de tussen een beheerder,
bewaarder of beleggingsonderneming en de derde te sluiten overeen-
komst inzake het uitbesteden van werkzaamheden.

DDD

Artikel 4:17, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

Onderdeel b komt te luiden:
b. beleggingsdiensten uitsluitend voor professionele beleggers verlenen

of beleggingsactiviteiten verrichten;.

EEE

Na artikel 4:18 worden vijf nieuwe artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4:18a

1. Een beleggingsonderneming kwalificeert haar cliënten als in
aanmerking komende tegenpartij, professionele belegger of als
niet-professionele belegger en stelt hen daarvan in kennis.

2. De beleggingsonderneming informeert haar cliënten op een
duurzame drager dat zij kunnen verzoeken om een andere kwalificatie en
informeert hen over het daaruit voortvloeiende lagere of hogere
beschermingsniveau.
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Artikel 4:18b

1. De artikelen 4:19, 4:20, 4:22, 4:23, 4:24, 4:89, 4:90, 4:90a, 4:90b, 4:90c
en 4:90d, eerste lid, zijn niet van toepassing op het ontvangen en
doorgeven van orders en het uitvoeren van orders of rechtstreeks
daarmee verband houdende nevendiensten met in aanmerking komende
tegenpartijen.

2. Een beleggingsonderneming kan een professionele belegger als
bedoeld in onderdeel o van de definitie van professionele belegger in
artikel 1:1, of een onderneming met zetel in een andere lidstaat die geen
in aanmerking komende tegenpartij is in de zin van artikel 1:1 en in die
lidstaat wordt aangemerkt als in aanmerking komende tegenpartij,
kwalificeren als in aanmerking komende tegenpartij indien de cliënt heeft
ingestemd met die kwalificatie.

3. Een beleggingsonderneming kan, in afwijking van het eerste lid, op
verzoek van een in aanmerking komende tegenpartij elk van de artikelen
4:19, 4:20, 4:22, 4:23, 4:24, 4:89, 4:90, 4:90a, 4:90b, 4:90c en 4:90d, eerste
lid, jegens die partij per transactie of in het algemeen toepassen. In een
dergelijk geval is het in dit deel met betrekking tot professionele beleggers
bepaalde van overeenkomstige toepassing, tenzij de in aanmerking
komende tegenpartij met de beleggingsonderneming is overeengekomen
om voor de toepassing daarvan als niet-professionele belegger te worden
behandeld.

4. Een beleggingsonderneming kan een in aanmerking komende
tegenpartij op eigen initiatief per transactie of in het algemeen aanmerken
als professionele belegger of als niet-professionele belegger.

5. Een onderneming die voldoet aan artikel 4:18c, eerste en tweede lid,
kan de beleggingsonderneming verzoeken om als in aanmerking
komende tegenpartij te worden aangemerkt indien zij voor de beleggings-
diensten of beleggingsactiviteiten, bedoeld in het eerste lid, als profes-
sionele belegger is aangemerkt op grond van artikel 4:18c, derde lid.

Artikel 4:18c

1. Een beleggingsonderneming kan een niet-professionele belegger op
diens verzoek als professionele belegger aanmerken indien hij naar het
oordeel van de beleggingsonderneming over voldoende deskundigheid,
kennis en ervaring met betrekking tot de aard van de beoogde beleggings-
diensten, beleggingsactiviteiten of nevendiensten beschikt om zelf
beleggingsbeslissingen te nemen en de daaraan verbonden risico’s in te
schatten.

2. Een niet-professionele belegger wordt geacht over voldoende
deskundigheid, kennis en ervaring als bedoeld in het eerste lid te
beschikken indien hij voldoet aan ten minste twee van de volgende drie
criteria:

1°. tijdens de voorafgaande vier kwartalen heeft de cliënt op de
desbetreffende markt per kwartaal gemiddeld tien transacties van
significante omvang verricht;

2°. de omvang van de portefeuille financiële instrumenten en deposito’s
in geld van de niet-professionele belegger is groter dan € 500 000; of

3°. de niet-professionele belegger is gedurende ten minste een jaar
werkzaam of werkzaam geweest in de financiële sector, waar hij een
beroep uitoefent of heeft uitgeoefend waarbij kennis van de beoogde
beleggingsdiensten, beleggingsactiviteiten of nevendiensten vereist is of
was.

3. In een overeenkomst tussen de beleggingsonderneming en de
niet-professionele belegger wordt gespecificeerd voor welke beleggings-
diensten, soorten financiële instrumenten of transacties de kwalificatie als
professionele belegger geldt.
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4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de te volgen procedure.

Artikel 4:18d

1. Een beleggingsonderneming kan een cliënt die professionele
belegger is op diens verzoek of op eigen initiatief per beleggingsdienst,
transactie of in het algemeen als niet-professionele belegger aanmerken.
De beleggingsonderneming stelt een cliënt die professionele belegger is
ervan in kennis dat hij kan verzoeken om als niet-professionele belegger
te worden aangemerkt, tenzij de beleggingsonderneming een beleidslijn
heeft vastgelegd waaruit blijkt dat zij een dergelijk verzoek niet zal
inwilligen.

2. Indien de beleggingsonderneming en de cliënt overeenkomen dat de
cliënt als niet-professionele belegger wordt aangemerkt, wordt dat
vastgelegd in een overeenkomst. Daarin wordt bepaald voor welke
beleggingsdiensten, soorten financiële instrumenten of transacties de
kwalificatie als niet-professionele belegger geldt.

Artikel 4:18e

1. Een beleggingsonderneming legt gedragsregels en procedures vast
met betrekking tot het al dan niet kwalificeren van haar cliënten als
professionele belegger.

2. Indien een beleggingsonderneming constateert dat een
niet-professionele belegger structureel niet meer voldoet aan de
voorwaarden om als professionele belegger in aanmerking te komen,
merkt zij hem aan als niet-professionele belegger en stelt zij hem daarvan
in kennis

FFF

Artikel 4:19 komt te luiden:

Artikel 4:19

1. Een financiële onderneming draagt er zorg voor dat de door of
namens haar verstrekte of beschikbaar gestelde informatie ter zake van
een financieel product, financiële dienst of nevendienst, waaronder
reclame-uitingen, geen afbreuk doet aan ingevolge dit deel te verstrekken
of beschikbaar te stellen informatie.

2. De door een beleggingsonderneming aan cliënten of potentiële
cliënten verstrekte informatie is correct, duidelijk en niet misleidend. De
vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op informatie die
ingevolge deze afdeling is verstrekt door een financiële onderneming die
geen beleggingsonderneming is.

3. De financiële onderneming draagt er zorg voor dat het commerciële
oogmerk van de verstrekte of beschikbaar gestelde informatie als zodanig
herkenbaar is.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels
gesteld met betrekking tot het tweede lid, voor zover de informatie,
bedoeld in dat lid, verstrekt wordt in het kader van het verlenen van
beleggingsdiensten.

GGG

Artikel 4:20 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
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1. Voorafgaand aan het adviseren, het verlenen van een beleggings-
dienst, het verlenen van een nevendienst of de totstandkoming van een
overeenkomst inzake een financieel product niet zijnde een financieel
instrument verstrekt een beleggingsonderneming of financiëledienst-
verlener de consument of, indien het een financieel instrument of
verzekering betreft, de cliënt informatie voor zover dit redelijkerwijs
relevant is voor een adequate beoordeling van die dienst of dat product.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden
gesteld met betrekking tot de in de vorige volzin bedoelde informatie.
Deze regels kunnen onder meer betrekking hebben op de informatie die
wordt verschaft met betrekking tot de uitoefening van de in artikel 4:28,
eerste en tweede lid, bedoelde rechten.

2. Het derde lid komt te luiden:
3. Gedurende de looptijd van een overeenkomst inzake een financieel

product, financiële dienst of nevendienst verstrekt een beleggings-
onderneming of financiëledienstverlener de consument, of, indien het een
financieel instrument of verzekering betreft, de cliënt tijdig informatie
over:

a. wezenlijke wijzigingen in de informatie, bedoeld in het eerste lid, voor
zover deze wijzigingen redelijkerwijs relevant zijn voor de consument
onderscheidenlijk de cliënt; en

b. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
andere onderwerpen.

3. Onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, wordt na het
vijfde lid een lid ingevoegd, luidende:

6. De in dit artikel bedoelde informatie mag in gestandaardiseerde vorm
worden verstrekt.

4. Het zevende lid (nieuw) komt te luiden:
7. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-

telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond
van dit artikel bepaalde, voorzover dat geen betrekking heeft op het
verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst, indien de aanvrager
aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

5. Het zevende lid (oud) vervalt.

HHH

Artikel 4:22 komt te luiden:
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels

worden gesteld met betrekking tot de informatieverstrekking door een
financiële onderneming over een financieel product, financiële dienst of
nevendienst.

2. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-
telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond
van het eerste lid bepaalde, voorzover dat geen betrekking heeft op het
verlenen van een beleggingsdienst of nevendienst, indien de aanvrager
aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de
doeleinden die dit artikel beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

III

Artikel 4:23 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

Staatsblad 2007 406 27



1. Indien een financiële onderneming een consument of, indien het een
financieel instrument of verzekering betreft, cliënt adviseert of een
individueel vermogen beheert:

a. wint zij in het belang van de consument onderscheidenlijk de cliënt
informatie in over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen
en risicobereidheid, voorzover dit redelijkerwijs relevant is voor haar
advies of het beheren van het individuele vermogen;

b. draagt zij er zorg voor dat haar advies of de wijze van het beheer van
het individueel vermogen, voorzover redelijkerwijs mogelijk, mede is
gebaseerd op de in onderdeel a bedoelde informatie; en

c. licht zij, indien het advisering betreft met betrekking tot financiële
producten die geen financiële instrumenten zijn, de overwegingen toe die
ten grondslag liggen aan haar advies voorzover dit nodig is voor een goed
begrip van haar advies.

2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Indien een financiële onderneming bij het verlenen van een financiële

dienst die geen beleggingsdienst is, een consument of, indien het een
verzekering betreft, cliënt niet adviseert, maakt zij dat bij aanvang van
haar werkzaamheden ten behoeve van de consument onderscheidenlijk
de cliënt aan deze kenbaar.

3. Het derde lid komt te luiden:
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden

gesteld met betrekking tot:
a. de informatie, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en de wijze

waarop deze informatie wordt ingewonnen;
b. de wijze, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, waarop een

beleggingsonderneming bij haar advies over financiële instrumenten of
het beheren van het individueel vermogen rekening houdt met de
ingewonnen informatie;

c. de wijze waarop de toelichting, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c,
wordt gegeven; en

d. de wijze waarop de financiële onderneming de consument onder-
scheidenlijk de cliënt kenbaar maakt dat zij niet adviseert.

4. Het vierde lid komt te luiden:
4. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-

telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond
van het derde lid bepaalde, voorzover dat geen betrekking heeft op het
adviseren over financiële instrumenten of het beheren van een individueel
vermogen, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet
kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te
bereiken anderszins worden bereikt.

5. Het vijfde lid komt te vervallen.

JJJ

Artikel 4:24 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Indien een financiële onderneming zonder daarbij tevens te adviseren

een andere beleggingsdienst dan het beheren van een individueel
vermogen of een bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
andere financiële dienst verleent, wint zij informatie in over de kennis en
ervaring van de consument, of, indien het een financieel instrument of
verzekering betreft, de cliënt met betrekking tot de desbetreffende
financiële dienst of financieel product, opdat zij kan beoordelen of deze
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dienst of dat product passend is voor de consument onderscheidenlijk de
cliënt.

2. In het tweede en derde lid wordt «geschikt» telkens vervangen door:
passend.

3. Het vierde lid komt te luiden:
4. Het eerste tot en met derde lid zijn niet van toepassing op het op

initiatief van een cliënt verlenen van een beleggingsdienst als bedoeld in
onderdeel a of b van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst
in artikel 1:1 met betrekking tot:

a. aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt of een
met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die
geen lidstaat is zijn toegelaten;

b. instrumenten die gewoonlijk op de geldmarkt worden verhandeld;
c. verhandelbare obligaties of andere schuldinstrumenten, voorzover

het geen converteerbare obligaties of converteerbare schuldinstrumenten
betreft;

d. rechten van deelneming in een instelling voor collectieve belegging
in effecten; of

e. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere financiële
instrumenten, indien de financiële onderneming voorafgaand aan het
verlenen van de beleggingsdienst de cliënt kenbaar maakt dat zij de
geschiktheid van de financiële dienst of het financieel product voor de
consument niet heeft beoordeeld.

4. Het vijfde lid komt te luiden:
5. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld

met betrekking tot de wijze waarop de informatie, bedoeld in het eerste
lid, wordt ingewonnen en wijze waarop de beoordeling van de
passendheid van de financiële dienst of het financieel product voor de
consument of cliënt plaatsvindt.

5. Het zesde lid komt te luiden:
6. De waarschuwingen bedoeld in het tweede en derde lid, en het

kenbaar maken, bedoeld in het vierde lid, tweede volzin, mogen in
gestandaardiseerde vorm geschieden.

KKK

Artikel 4:25, tweede lid, komt te luiden:
2. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-

telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond
van het eerste lid bepaalde, voorzover dat geen betrekking heeft op het
adviseren over financiële instrumenten of het beheren van een individueel
vermogen, indien de aanvrager aantoont dat daaraan redelijkerwijs niet
kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel beoogt te
bereiken anderszins worden bereikt.

LLL

Na artikel 4:25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:25a

Indien een beleggingsonderneming van een andere beleggings-
onderneming de opdracht krijgt om beleggingsdiensten of nevendiensten
voor een cliënt te verlenen:
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a. is de verplichting tot het inwinnen van informatie, bedoeld in artikel
4:23, eerste lid, aanhef en onderdeel a, en artikel 4:24, eerste lid, niet op
haar van toepassing voor zover de in die bepalingen bedoelde informatie
door de andere beleggingsonderneming aan haar is verstrekt; en

b. mag zij erop vertrouwen dat het door de andere onderneming aan de
cliënt verstrekte advies over financiële instrumenten of de voorgestelde
wijze van beheer van het individuele vermogen van de cliënt overeenkomt
met hetgeen bij of krachtens deze wet daaromtrent is bepaald.

MMM

Artikel 4:26 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het tweede lid worden, onder vernummering van het derde lid tot
zesde lid, drie leden ingevoegd, luidende:

3. Een beleggingsonderneming die een vergunning heeft voor het
verlenen van de beleggingsdienst, bedoeld in onderdeel b van de definitie
van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1, en het verrichten van
de beleggingsactiviteit, bedoeld in onderdeel a van de definitie van
verrichten van een beleggingsactiviteit in artikel 1:1, en voornemens is het
bedrijf van beleggingsonderneming met systematische interne afhan-
deling uit te oefenen in transacties in aandelen die tot de handel op een
gereglementeerde markt zijn toegelaten, meldt dat aan de Autoriteit
Financiële Markten.

4. Een beleggingsonderneming die niet langer het bedrijf van
beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling uitoefent,
doet daarvan mededeling aan de Autoriteit Financiële Markten.

5. Een beleggingsonderneming die een vergunning heeft als bedoeld in
artikel 2:96, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, die neven-
diensten verleent, meldt dat onverwijld aan de Autoriteit Financiële
Markten.

2. In het zesde lid (nieuw) wordt na de zinsnede «welke wijzigingen»
ingevoegd:, bedoeld in het eerste en tweede lid,.

NNN

Het opschrift van afdeling 4.3.7. komt als volgt te luiden:
AFDELING 4.3.7. VERLENEN VAN BELEGGINGSDIENSTEN,

VERRICHTEN VAN BELEGGINGSACTIVITEITEN EN SYSTEMATISCHE
INTERNE AFHANDELING

OOO

Na het opschrift van Afdeling 4.3.7 wordt een paragraaf ingevoegd,
luidende:

§ 4.3.7.1 Algemeen

PPP

Artikel 4:82, tweede lid, vervalt.

QQQ

In artikel 4:87 wordt na het derde lid een nieuw lid ingevoegd, luidende:
4. Het is een verbonden agent niet toegestaan financiële instrumenten

dan wel gelden die toebehoren aan een cliënt onder zich te houden.
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RRR

Artikel 4:88 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «beleggingsonderneming» ingevoegd «,
met inbegrip van haar bestuurders, werknemers en verbonden agenten of
een persoon die rechtstreeks of onrechtstreeks is verbonden door een
zeggenschapsband,», en wordt na «voorkomen» ingevoegd «en beheren».

2. In het tweede lid wordt een tweede zin toegevoegd, luidende: In dat
geval stelt een beleggingsonderneming – alvorens over te gaan tot het
doen van zaken – haar cliënten op de hoogte van het belangenconflict.

3. In het derde lid wordt na «beleid» ingevoegd: en het informeren van
cliënten bij een belangenconflict als bedoeld in het tweede lid.

SSS

Artikel 4:89 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het eerste tot en met derde lid tot tweede
tot en met vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

1. Een beleggingsonderneming legt met betrekking tot iedere cliënt een
dossier aan met documenten waarin de wederzijdse rechten en verplich-
tingen van de beleggingsonderneming en de cliënt zijn beschreven.

2. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden:
2. Een beleggingsonderneming sluit met iedere cliënt een overeen-

komst die schriftelijk of anderszins op een duurzame drager wordt
vastgelegd en in het dossier, bedoeld in het eerste lid, wordt opgenomen.
Deze overeenkomst vormt de uitsluitende grondslag voor de beleggings-
diensten die de beleggingsonderneming aan de cliënt verleent en bevat in
ieder geval de wederzijdse rechten en verplichtingen van de cliënt en de
beleggingsonderneming.

3. Het vierde lid (nieuw) komt te luiden:
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing op het verlenen van

beleggingsdiensten aan professionele beleggers.

4. Het vijfde lid komt te luiden:
5. De rechten en verplichtingen, bedoeld in het eerste en tweede lid,

kunnen worden beschreven door middel van verwijzing naar andere
documenten of wetteksten.

TTT

Na artikel 4:89 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4:89a

1. Een verbonden agent informeert de cliënt bij het opnemen van
contact over of voorafgaande aan het verlenen van een beleggingsdienst,
als bedoeld in de onderdelen a, d en e van de definitie van het verlenen
van een beleggingsdienst in artikel 1:1, over de volgende onderwerpen:

a. in welke hoedanigheid hij optreedt;
b. dat hij een contractuele verplichting heeft uitsluitend voor een

beleggingsonderneming op te treden, hij deelt de cliënt tevens de naam
van de beleggingsonderneming mede;

c. op welke wijze hij wordt beloond; en
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d. bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen andere onder-
werpen.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot:

a. de vorm en wijze van verstrekking van de in het eerste lid bedoelde
informatie; en

b. de beloning of de vergoeding voor het verrichten van de beleggings-
diensten, in welke vorm ook, en de wijze van uitbetaling daarvan.

3. Artikel 4:19, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing op de op
grond van het eerste lid verstrekte informatie.

4. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-
telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het op grond
van het tweede lid bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat daaraan
redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel
beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.

UUU

Artikel 4:90 komt te luiden:

Artikel 4:90

1. Een beleggingsonderneming zet zich bij het verlenen van beleggings-
diensten of nevendiensten op eerlijke, billijke en professionele wijze in
voor de belangen van haar cliënten, handelt ook bij het verrichten van
beleggingsactiviteiten eerlijk, billijk en professioneel en onthoudt zich van
gedragingen die schadelijk zijn voor de integriteit van de markt.

2. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de verwerking van orders en het verschaffen of ontvangen
van een provisie bij het verlenen van een beleggingsdiensten of neven-
diensten.

VVV

Na artikel 4:90 worden vijf artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4:90a

1. Bij het uitvoeren van orders met betrekking tot financiële instru-
menten voor rekening van cliënten neemt een beleggingsonderneming
alle redelijke maatregelen om het best mogelijke resultaat voor hen te
behalen, rekening houdend met de prijs van de financiële instrumenten,
de uitvoeringskosten, de snelheid, de waarschijnlijkheid van uitvoering en
afwikkeling, de omvang, de aard en alle andere voor de uitvoering van de
order relevante aspecten. In geval van een specifieke instructie van de
cliënt met betrekking tot een order of een specifiek aspect van een order
voert een beleggingsonderneming die specifieke instructie uit.

2. Bij de bepaling van het relatieve gewicht van de in het eerste lid
genoemde factoren neemt de beleggingsonderneming de volgende
aspecten in aanmerking:

a. de kenmerken van de cliënt, waaronder diens kwalificatie overeen-
komstig artikel 4:18a;

b. de kenmerken van de order;
c. de kenmerken van de financiële instrumenten waarop de order

betrekking heeft;
d. de kenmerken van de plaatsen van uitvoering waar de order kan

worden uitgevoerd.

Staatsblad 2007 406 32



3. Bij het uitvoeren van een order voor een niet-professionele belegger
gaat een beleggingsonderneming voor de bepaling van het best mogelijke
resultaat uit van de totale tegenprestatie. Deze bestaat uit de prijs van het
financiële instrument en de uitvoeringskosten.

4. Wanneer in het orderuitvoeringsbeleid van de beleggings-
onderneming meerdere plaatsen van uitvoering genoemd zijn waar een
order kan worden uitgevoerd, vergelijkt de beleggingsonderneming de
resultaten die voor de cliënt zouden worden behaald bij het uitvoeren van
de order op elk van die plaatsen van uitvoering. Bij deze vergelijking
houdt de beleggingsonderneming rekening met de eigen provisies en
kosten voor de uitvoering van de order op elk van de in aanmerking
komende plaatsen van uitvoering.

5. Een beleggingsonderneming structureert haar provisies niet zodanig
en brengt deze niet zo in rekening dat deze uiteenlopen zonder dat deze
verschillen samenhangen met feitelijke verschillen in kosten tussen
verschillende plaatsen van uitvoering.

Artikel 4:90b

1. Teneinde te voldoen aan de verplichting, bedoeld in artikel 4:90a,
eerste lid, stelt een beleggingsonderneming adequate regelingen vast en
ziet zij toe op de naleving van deze regelingen. Een beleggings-
onderneming stelt in ieder geval een beleid vast dat haar in staat stelt om
bij de uitvoering van orders met betrekking tot financiële instrumenten
van haar cliënten het best mogelijke resultaat te behalen als bedoeld in
artikel 4:90a, eerste lid, en past dit beleid toe.

2. Het orderuitvoeringsbeleid, bedoeld in het eerste lid, omvat voor elke
klasse financiële instrumenten informatie over de plaatsen van uitvoering
en de factoren die de keuze van de plaats van uitvoering beïnvloeden. Het
vermeldt in elk geval de plaatsen van uitvoering die de beleggings-
onderneming in staat stellen om consistent het best mogelijke resultaat
voor de uitvoering van orders van cliënten te behalen.

3. Een beleggingsonderneming verstrekt haar cliënten deugdelijke
informatie over haar orderuitvoeringsbeleid. Wanneer het order-
uitvoeringsbeleid voorziet in de mogelijkheid om orders anders dan op
een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit uit te
voeren, brengt de beleggingsonderneming haar cliënten van deze
mogelijkheid op de hoogte.

4. Met de uitvoering van een order met betrekking tot een financieel
instrument wordt pas na instemming van de cliënt met het order-
uitvoeringsbeleid een begin gemaakt.

5. Met de uitvoering van een order met betrekking tot een financieel
instrument anders dan op een gereglementeerde markt of een multila-
terale handelsfaciliteit wordt pas na toestemming van de cliënt een begin
gemaakt.

6. Indien een specifieke instructie strijdig is met het orderuitvoerings-
beleid wordt de order niet of in overeenstemming met die specifieke
instructie uitgevoerd. Het orderuitvoeringsbeleid kan niet inhouden dat
een order in strijd met specifieke instructies kan worden uitgevoerd.

7. Een beleggingsonderneming ziet toe op de doeltreffendheid van haar
regelingen en beleid voor orderuitvoering om tekortkomingen te
achterhalen en te corrigeren. Zij gaat jaarlijks na of de in het order-
uitvoeringsbeleid opgenomen plaatsen van uitvoering tot het best
mogelijke resultaat voor de cliënt leiden dan wel of zij haar uitvoerings-
regelingen moet wijzigen. Een dergelijke beoordeling wordt ook telkens
verricht wanneer zich een wezenlijke verandering voordoet in de
mogelijkheden van de beleggingsonderneming om steeds het best
mogelijke resultaat te behalen bij de uitvoering van orders van haar
cliënten op de plaatsen van uitvoering die in haar uitvoeringsbeleid zijn
opgenomen.
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8. Een beleggingsonderneming geeft haar cliënten kennis van wezen-
lijke wijzigingen in haar orderuitvoeringsregelingen of haar order-
uitvoeringsbeleid.

9. Op verzoek van een cliënt toont een beleggingsonderneming aan
deze cliënt aan dat zij voor hem een order heeft uitgevoerd in overeen-
stemming met het orderuitvoeringsbeleid, tenzij de order of een specifiek
aspect van de order is uitgevoerd volgens een specifieke instructie van de
cliënt.

10. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de informatieverstrekking aan niet-professionele beleggers
over het orderuitvoeringsbeleid, bedoeld in het derde lid, eerste volzin.

Artikel 4:90c

1. Een beleggingsonderneming neemt alle redelijke maatregelen om het
best mogelijke resultaat voor haar cliënten te behalen, rekening houdend
met de factoren genoemd in artikel 4:90a, eerste lid, en het relatieve
gewicht van deze factoren dat wordt bepaald aan de hand van de criteria,
genoemd in artikel 4:90a, tweede en derde lid, bij het:

a. bij derden plaatsen van orders met betrekking tot financiële instru-
menten ter uitvoering van beslissingen in verband met het beheren van
een individueel vermogen;

b. ter uitvoering doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot
financiële instrumenten aan derden.

In geval van een specifieke instructie van de cliënt voor een order of een
specifiek aspect van een order plaatst de beleggingsonderneming de
order of geeft zij deze door overeenkomstig die specifieke instructie.

2. De beleggingsonderneming stelt een beleid vast dat haar in staat stelt
te voldoen aan het eerste lid en past dit beleid toe. In het beleid worden
voor alle categorieën van financiële instrumenten de derden genoemd bij
wie de orders worden geplaatst of aan wie de beleggingsonderneming
orders ter uitvoering doorgeeft. De genoemde derden moeten beschikken
over orderuitvoeringsregelingen die de beleggingsonderneming in staat
stellen aan haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel te voldoen
wanneer zij orders ter uitvoering plaatst bij of doorgeeft aan deze derden.

3. De beleggingsonderneming verstrekt haar cliënten voldoende
informatie over het overeenkomstig het tweede lid vastgestelde beleid.

4. De beleggingsonderneming evalueert het overeenkomstig het tweede
lid vastgestelde beleid jaarlijks, gaat daarbij met name de kwaliteit van
uitvoering van orders van cliënten door de in dit beleid genoemde derden
na en corrigeert eventuele tekortkomingen in het beleid. Een dergelijke
evaluatie wordt ook telkens verricht wanneer zich een wezenlijke
verandering voordoet in de mogelijkheden van de beleggings-
onderneming om steeds het best mogelijke resultaat voor haar cliënten te
behalen.

Artikel 4:90d

1. Een beleggingsonderneming past procedures en regelingen toe die
een onmiddellijke, billijke en vlotte uitvoering van orders met betrekking
tot financiële instrumenten van cliënten garanderen ten opzichte van
orders van andere cliënten of de handelsposities van de beleggings-
onderneming zelf. Deze procedures of regelingen stellen de beleggings-
onderneming in staat om vergelijkbare orders van cliënten op volgorde
van het tijdstip van ontvangst uit te voeren.

2. Indien een limietorder van een cliënt inzake tot de handel op een
gereglementeerde markt toegelaten aandelen vanwege de markt-
omstandigheden niet onmiddellijk wordt uitgevoerd, maakt de
beleggingsonderneming de bewuste limietorder van de cliënt onmid-
dellijk op zodanige wijze openbaar dat andere marktdeelnemers daar
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gemakkelijk kennis van kunnen krijgen, tenzij de cliënt uitdrukkelijk andere
instructies geeft.

3. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag ontheffing verlenen
van het tweede lid indien de limietorder van aanzienlijke omvang is in
verhouding tot de normale marktomvang.

4. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met
betrekking tot de procedures en regelingen, bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4:90e

1. Een beleggingsonderneming bewaart alle relevante gegevens over
de door haar verrichte transacties in financiële instrumenten gedurende
ten minste vijf jaar.

2. Voor zover zij transacties voor rekening van cliënten betreft, omvat de
te bewaren informatie in ieder geval gegevens over de identiteit van de
cliënt en gegevens die moeten worden verstrekt op grond van Richtlijn nr.
2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie
van 26 oktober 2005 tot voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
(PbEU L 309).

3. Een beleggingsonderneming die transacties in tot de handel op een
gereglementeerde markt toegelaten financiële instrumenten heeft
verricht, meldt de gegevens over deze transacties zo spoedig mogelijk,
uiterlijk aan het einde van de volgende werkdag, aan de Autoriteit
Financiële Markten.

4. Meldingen als bedoeld in het derde lid bevatten bij algemene
maatregel van bestuur aan te wijzen gegevens.

5. Meldingen als bedoeld in het derde lid kunnen worden verricht door
een namens de beleggingsonderneming optredende derde, een door de
Autoriteit Financiële Markten aanvaard systeem voor matching of melding
van orders, de gereglementeerde markt of de multilaterale handels-
faciliteit waarvan de systemen werden gebruikt om de transactie uit te
voeren. In dat geval wordt de beleggingsonderneming geacht te hebben
voldaan aan het derde lid.

6. De Autoriteit Financiële Markten besluit op aanvraag tot aanvaarding
van een systeem voor matching of melding van orders, indien de
aanvrager aantoont dat de regelingen voor het melden van transacties
waarin dat systeem voorziet voldoen aan artikel 12, eerste lid, van de
uitvoeringsverordening richtlijn markten voor financiële instrumenten.
Een besluit tot aanvaarding kan door de Autoriteit Financiële Markten
worden ingetrokken.

7. De Autoriteit Financiële Markten zendt de door haar verkregen
gegevens toe aan:

a. de toezichthoudende instantie van de in termen van liquiditeit voor
deze financiële instrumenten meest relevante markt; en

b. de toezichthoudende instantie van de lidstaat van herkomst van de
beleggingsonderneming indien deze haar zetel in een andere lidstaat
heeft, tenzij die toezichthoudende instantie heeft aangegeven dat zij deze
informatie niet wenst te ontvangen.

8. Bij algemene maatregel van bestuur kan het derde lid van overeen-
komstige toepassing worden verklaard op financiële instrumenten die niet
tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten.

WWW

Artikel 4:91 komt te luiden:
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Artikel 4:91

Indien een beleggingsonderneming die lid is van of deelneemt aan een
gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel
5:26, eerste lid, is verleend, ingevolge de op grond van artikel 5:27, eerste
lid, te hanteren regels verplicht is ter medewerking aan de controle op de
naleving van die regels persoonsgegevens als bedoeld in de Wet
bescherming persoonsgegevens te verstrekken, behoeft de beleggings-
onderneming voor deze verstrekking niet de toestemming van degene op
wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

XXX

Na artikel 4:91 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4.3.7.2 Exploiteren van een multilaterale handelsfaciliteit

Artikel 4:91a

1. Een beleggingsonderneming die een multilaterale handelsfaciliteit
exploiteert, stelt transparante, niet-discretionaire regels en procedures
vast die een billijke en ordelijke handel garanderen en legt objectieve
criteria vast voor de efficiënte uitvoering van orders.

2. Onder de in het eerste lid bedoelde regels en procedures worden in
ieder geval regels en procedures verstaan voor een gezond beheer van de
technische werking van het systeem en doeltreffende voorzorgsmaatre-
gelen om met systeemstoringen verband houdende risico’s te onder-
vangen.

3. De beleggingsonderneming stelt transparante regels vast met
betrekking tot de criteria aan de hand waarvan wordt vastgesteld welke
financiële instrumenten via haar systeem kunnen worden verhandeld.

4. De beleggingsonderneming zorgt voor toegang tot voldoende
publieke informatie opdat de gebruikers van haar handelsfaciliteit zich een
beleggingsoordeel kunnen vormen, rekening houdend met zowel de aard
van de gebruikers als de categorieën verhandelde financiële instru-
menten.

5. De beleggingsonderneming stelt op objectieve criteria gebaseerde
transparante regels voor toegang tot de multilaterale handelsfaciliteit vast
en handhaaft deze regels, welke voldoen aan de voorwaarden in artikel
5:32c.

6. De beleggingsonderneming licht de gebruikers van de multilaterale
handelsfaciliteit terdege in over hun respectieve verantwoordelijkheden in
het kader van de afwikkeling van de via deze faciliteit uitgevoerde
transacties.

7. De beleggingsonderneming treft de nodige voorzieningen om een
efficiënte afwikkeling van de volgens de systemen van de multilaterale
handelsfaciliteit uitgevoerde transacties te bevorderen.

8. Indien een effect dat tot de handel op een gereglementeerde markt is
toegelaten zonder instemming van de uitgevende instelling op een
multilaterale handelsfaciliteit wordt verhandeld, is deze uitgevende
instelling niet onderworpen aan enigerlei verplichting op het gebied van
te verstrekken informatie met betrekking tot deze multilaterale handels-
faciliteit.

9. De beleggingsonderneming geeft onmiddellijk gevolg aan een
aanwijzing die de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 4:4b
geeft om de handel in bepaalde financiële instrumenten op te schorten, te
onderbreken of door te halen of een financieel instrument van de handel
uit te sluiten.
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Artikel 4:91b

1. Een beleggingsonderneming die een multilaterale handelsfaciliteit
exploiteert, stelt effectieve regelingen en procedures vast met betrekking
tot deze handelsfaciliteit en handhaaft deze regelingen en procedures om
er regelmatig op toe te zien of haar gebruikers haar regels naleven.

2. De beleggingsonderneming ziet toe op de transacties die de
gebruikers van de multilaterale handelsfaciliteit via haar systemen
verrichten opdat zij inbreuken op de in het vorige lid bedoelde regelingen
en procedures, handelsvoorwaarden die de ordelijke werking van de
markt verstoren of gedragingen die op marktmisbruik kunnen wijzen, kan
onderkennen.

3. De beleggingsonderneming meldt ernstige inbreuken als bedoeld in
het tweede lid aan de Autoriteit Financiële Markten.

4. De beleggingsonderneming verstrekt onmiddellijk de toepasselijke
informatie aan de Autoriteit Financiële Markten, het Openbaar Ministerie
of opsporingsambtenaren die bevoegd zijn op grond van de Wet op de
economische delicten en verleent haar volledige medewerking aan de
Autoriteit Financiële Markten, het Openbaar Ministerie of deze opsporing-
sambtenaren bij het onderzoeken of vervolgen van gedragingen die op
marktmisbruik kunnen wijzen die zich in of via haar systemen hebben
voorgedaan.

Artikel 4:91c

1. Een beleggingsonderneming die een multilaterale handelsfaciliteit
exploiteert, maakt de via haar systemen afgegeven actuele bied- en
laatprijzen en de diepte van de markt tegen deze prijzen voor tot de
handel op een gereglementeerde markt toegelaten aandelen openbaar.

2. De beleggingsonderneming zorgt ervoor dat de in het eerste lid
bedoelde informatie tegen redelijke commerciële voorwaarden en tijdens
de voor die multilaterale handelsfaciliteit normale handelstijden
doorlopend beschikbaar is voor het publiek.

3. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag ontheffing
verlenen van het eerste lid indien de multilaterale handelsfaciliteit voldoet
aan de artikelen 18 tot en met 20 van de uitvoeringsverordening markten
voor financiële instrumenten.

4. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
eerste tot en met het derde lid van overeenkomstige toepassing zijn ten
aanzien van andere financiële instrumenten dan aandelen.

5. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten
laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

Artikel 4:91d

1. Een beleggingsonderneming die een multilaterale handelsfaciliteit
exploiteert, maakt de prijs, de omvang en het tijdstip van de via de
systemen van deze handelsfaciliteit uitgevoerde transacties in aandelen
die tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten
openbaar.

2. De beleggingsonderneming maakt de informatie, bedoeld in het
eerste lid, openbaar tegen redelijke commerciële voorwaarden en binnen
een tijdsspanne die real time zo dicht mogelijk benadert.

3. Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van informatie over
transacties op een multilaterale handelsfaciliteit die volgens de systemen
van een gereglementeerde markt openbaar worden gemaakt.

4. De Autoriteit Financiële Markten kan, op aanvraag, de beleggings-
onderneming toestaan de in het eerste lid bedoelde openbaarmaking uit
te stellen op basis van de soort of de omvang van de transactie, indien:
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a. zij heeft ingestemd met de voorgenomen voorzieningen voor de
uitgestelde openbaarmaking; en

b. de beleggingsonderneming duidelijke informatie over deze voorzie-
ningen verstrekt aan de marktdeelnemers en het beleggerspubliek.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
eerste tot en met het vierde lid van overeenkomstige toepassing zijn ten
aanzien van andere financiële instrumenten dan aandelen.

6. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten
laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

Artikel 4:91e

De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk,
al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van deze paragraaf
indien de aanvrager aantoont dat de belangen die dit deel beoogt te
beschermen anderszins voldoende worden beschermd.

YYY

Na artikel 4:91e worden twee paragrafen ingevoegd, luidende:

§ 4.3.7.3. Systematische interne afhandeling

Artikel 4:91f

Deze paragraaf is niet van toepassing op beleggingsondernemingen die
het bedrijf van beleggingsonderneming met systematische interne
afhandeling uitsluitend uitoefenen met betrekking tot transacties met een
omvang boven de standaard marktomvang.

Artikel 4:91g

1. Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
stelt de prijs vast waarvoor zij bereid is een transactie uit te voeren in tot
de handel op een gereglementeerde markt toegelaten aandelen die zij
systematisch intern afhandelt en waarvoor een liquide markt bestaat en
maakt deze prijs openbaar tegen redelijke commerciële voorwaarden en
op zodanige wijze dat zij gemakkelijk toegankelijk is.

2. Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
maakt de prijs van aandelen waarvoor niet een liquide markt bestaat
desgevraagd bekend aan haar cliënten.

3. De beleggingsonderneming kan bepalen voor welke transactie-
omvang een vastgestelde prijs geldt en maakt dat gegeven openbaar
tegen redelijke commerciële voorwaarden en op zodanige wijze dat het
gemakkelijk toegankelijk is.

4. De vastgestelde prijs van een aandeel omvat een bied- of laatprijs en
de daarbij behorende transactieomvang. Indien de beleggings-
onderneming niet bepaalt voor welke transactieomvang een vastgestelde
prijs geldt, omvat de prijs de bied- of laatprijzen voor een transactie-
omvang tot maximaal de standaard marktomvang voor de aandelenklasse
waartoe het aandeel behoort. De prijzen geven de heersende marktsituatie
voor het betrokken aandeel weer.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
eerste tot en met het vierde lid van overeenkomstige toepassing zijn ten
aanzien van andere financiële instrumenten dan aandelen.

6. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten
laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.
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Artikel 4:91h

De Autoriteit Financiële Markten bepaalt voor elk aandeel waarvoor
Nederland in termen van liquiditeit de meest relevante markt is, bedoeld
in artikel 4:90e, vijfde lid, onderdeel a, ten minste eenmaal per jaar op bij
algemene maatregel van bestuur te bepalen wijze tot welke aandelen-
klasse het aandeel behoort en maakt deze informatie openbaar.

Artikel 4:91i

Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
actualiseert de op grond van artikel 4:91g vastgestelde prijzen regelmatig
en doorlopend gedurende de normale handelstijd.

Artikel 4:91j

1. Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
voert met inachtneming van de artikelen 4:90a en 4:90b orders die zij van
een niet-professionele cliënt ontvangt met betrekking tot de aandelen die
zij systematisch intern afhandelt, uit tegen de op het tijdstip van ontvangst
van de order door haar vastgestelde prijs.

2. Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
voert een order die zij van een professionele cliënt ontvangt met
betrekking tot de aandelen die zij systematisch afhandelt, uit tegen de op
het tijdstip van ontvangst van de order door haar vastgestelde prijs. De
beleggingsonderneming mag, in afwijking van de eerste volzin, deze
order uitvoeren tegen een voor de cliënt gunstiger prijs indien:

a. de prijs binnen een openbaar gemaakt prijsbereik valt dat de
heersende marktsituatie, bedoeld in artikel 4:91g, vierde lid, benadert; en

b. de order een grotere omvang heeft dan de gebruikelijke order-
omvang van een niet-professionele belegger.

3. In afwijking van het tweede lid, eerste volzin, kan een beleggings-
onderneming met systematische interne afhandeling een order die zij van
een professionele cliënt ontvangt, uitvoeren tegen een andere dan de
door haar vastgestelde prijzen, indien het een transactie betreft met
betrekking tot verscheidene effecten of indien het een order betreft
waaraan bijzondere voorwaarden verbonden zijn.

4. Indien een beleggingsonderneming met systematische interne
afhandeling die slechts één vastgestelde prijs openbaar heeft gemaakt of
die prijzen heeft vastgesteld en openbaar heeft gemaakt waarvan de
hoogste geldt voor een transactieomvang die lager is dan de standaard
marktomvang, van een cliënt een order ontvangt met een omvang die
groter is dan de bij de vastgestelde prijs behorende omvang, maar kleiner
dan de standaard marktomvang, kan zij, onverminderd het tweede lid,
tweede volzin, en het derde lid, het gedeelte van de order dat de bij de
vastgestelde prijs behorende omvang te boven gaat uitvoeren tegen de
door haar vastgestelde prijs.

5. Indien een beleggingsonderneming met systematische interne
afhandeling de door haar vastgestelde prijzen voor verschillende
transactievolumina openbaar heeft gemaakt en een order met een
omvang tussen die volumina uitvoert, doet zij dit, onverminderd de
artikelen 4:90a en 4:90b en het tweede lid, tweede volzin, en het derde lid,
tegen een van de voor die volumina vastgestelde prijzen.

Artikel 4:91k

1. Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
verleent beleggers op basis van objectieve en niet-discriminerende criteria
toegang tot haar systeem van interne afhandeling.
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2. Een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling
kan slechts op grond van commerciële overwegingen weigeren om met
een belegger die voldoet aan de criteria, bedoeld in het eerste lid, zakelijke
betrekkingen aan te gaan of deze betrekkingen verbreken.

§ 4.3.7.4. Overige bepaling informatie na de handel door beleggings-
ondernemingen

Artikel 4:91l

1. Een beleggingsonderneming die anders dan op een gereglemen-
teerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit een transactie verricht in
aandelen die tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toege-
laten, maakt de prijs, de omvang en het tijdstip van de uitgevoerde
transactie openbaar.

2. De beleggingsonderneming maakt de informatie, bedoeld in het
eerste lid, binnen een tijdsspanne die real time zo dicht mogelijk benadert
en tegen redelijke commerciële voorwaarden openbaar op een zodanige
wijze dat zij gemakkelijk toegankelijk is.

3. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
eerste lid van overeenkomstige toepassing is ten aanzien van transacties
in andere financiële instrumenten dan aandelen.

4. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten
laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

ZZZ

Het opschrift van paragraaf § 4.3.8.2. komt als volgt te luiden:
§ 4.3.8.2 Verhouding tussen beleggingsondernemingen onderling en

tussen beleggingsondernemingen en verbonden agenten

AAAA

Na artikel 4:100 worden in § 4.3.8.2. vijf artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 4:100a

1. Een beleggingsonderneming die door tussenkomst van een
verbonden agent beleggingsdiensten verleent als bedoeld in onderdeel a,
d of e van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst in artikel
1:1, treft afdoende maatregelen ter voorkoming van eventuele negatieve
gevolgen die andere werkzaamheden van de betrokken verbonden agent,
waarop deze wet niet van toepassing is, kunnen hebben voor de
werkzaamheden van de betrokken verbonden agent die hij voor rekening
van de beleggingsonderneming verricht.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de wijze waarop de beleggingsonderneming er zorg
voor draagt dat de verbonden agent voldoet aan het ingevolge deze wet
bepaalde.

3. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag geheel of gedeel-
telijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van het krachtens
het tweede lid bepaalde, indien de aanvrager aantoont dat daaraan
redelijkerwijs niet kan worden voldaan en dat de doeleinden die dit artikel
beoogt te bereiken anderszins worden bereikt.
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Artikel 4:100b

1. Een beleggingsonderneming die voornemens is voor de eerste maal
door tussenkomst van een bepaalde verbonden agent beleggingsdiensten
te verlenen, als bedoeld in de onderdeel a, d of e van de definitie van het
verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1, gaat daartoe pas over
nadat de beleggingsonderneming de verbonden agent heeft aangemeld
bij de Autoriteit Financiële Markten, en de Autoriteit Financiële Markten de
verbonden agent heeft ingeschreven in het register, als bedoeld in artikel
1:107.

2. De beleggingsonderneming gaat eenmaal per twaalf maanden en
indien hij in het kader van de normale bedrijfsvoering signalen ontvangt
die bij hem daaromtrent twijfel oproepen, na of de verbonden agent door
wiens tussenkomst hij beleggingsdiensten verleent als bedoeld in
onderdeel a, d of e van de definitie van het verlenen van een beleggings-
dienst in artikel 1:1, met betrekking tot deze activiteit niet handelt in
overeenstemming met het ingevolge deze wet bepaalde.

3. Indien de verbonden agent, bedoeld in het tweede lid, handelt in
strijd met het ingevolge deze wet bepaalde, verleent de beleggings-
onderneming geen beleggingsdiensten meer door tussenkomst van de
verbonden agent.

Artikel 4:100c

Indien een verbonden agent in het kader van de normale bedrijfs-
voering signalen ontvangt dat een beleggingsonderneming voor wier
rekening hij beleggingsdiensten verleent als bedoeld in onderdeel a, d of
e van de definitie van het verlenen van beleggingsdiensten in artikel 1:1,
in strijd handelt met een in hoofdstuk 2.2 geregeld verbod op het zonder
daartoe verleende vergunning uitoefenen van een bedrijf of verlenen van
een financiële dienst of dat aan de beleggingsonderneming een verbod
als bedoeld in artikel 1:58, tweede lid, 1:104, derde lid, of 4:4, eerste lid, is
opgelegd, verleent hij geen beleggingsdiensten meer voor rekening van
de beleggingsonderneming, behoudens voorzover het beleggings-
diensten betreft ten aanzien waarvan het de beleggingsonderneming is
toegestaan overeenkomsten af te wikkelen op grond van artikel 1:58,
tweede lid, of artikel 4:4, tweede lid.

Artikel 4:100d

1. Indien een beleggingsonderneming in het kader van de normale
bedrijfsvoering constateert dat een verbonden agent die door haar is
aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten als bedoeld in artikel 2:97,
vijfde lid, onderdeel b, het ingevolge deze wet bepaalde overtreedt, meldt
de beleggingsonderneming de geconstateerde overtreding onverwijld aan
de Autoriteit Financiële Markten.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de gevallen waarin de beleggingsonderneming een
overtreding als bedoeld in het eerste lid, meldt. Bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met
betrekking tot de wijze waarop de beleggingsonderneming een
overtreding meldt.

Artikel 4:100e

1. Degene die tot een melding op grond van artikel 4:100d is
overgegaan, is niet aansprakelijk voor schade die een derde dientenge-
volge lijdt, tenzij aannemelijk wordt gemaakt dat gelet op alle feiten en
omstandigheden in redelijkheid niet tot melding had mogen worden
overgegaan.
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BBBB

Hoofdstuk 5.2 komt als volgt te luiden:

HOOFDSTUK 5.2 REGELS VOOR TOEGANG TOT DE NEDER-
LANDSE FINANCIELE MARKTEN VOOR MARKTEXPLOITANTEN
EN VOOR HET EXPLOITEREN OF BEHEREN VAN EEN GEREGLE-
MENTEERDE MARKT

Afdeling 5.2.1. Toegang tot de Nederlandse financiële markten voor
marktexploitanten

Artikel 5:26

1. Het is verboden in Nederland zonder een daartoe door Onze Minister
verleende vergunning een gereglementeerde markt te exploiteren of te
beheren.

2. Het eerste lid is niet van toepassing op het exploiteren of beheren
van een gereglementeerde markt met zetel in een andere lidstaat
waarvoor door de toezichthoudende instantie van die andere lidstaat een
vergunning is verleend voor zover de marktexploitant in Nederland
passende voorzieningen treft om de in Nederland gevestigde leden of
deelnemers op afstand beter in staat te stellen toegang te krijgen tot deze
markt en erop te handelen.

3. Onze Minister kan op aanvraag geheel of gedeeltelijk ontheffing
verlenen van het eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat de
doeleinden die dit hoofdstuk beoogt te bereiken anderszins worden
bereikt.

Artikel 5:27

1. Onze Minister verleent op aanvraag een vergunning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, indien de aanvrager aantoont dat de markt-
exploitant zijn zetel heeft in Nederland en dat zal worden voldaan aan het
bepaalde ingevolge:

a. artikel 5:29 met betrekking tot de deskundigheid en de betrouw-
baarheid van de in dat artikel bedoelde personen;

b. de artikelen 5:30 en 5:32, eerste lid, met betrekking tot de regels van
de gereglementeerde markt;

c. artikel 5:30, aanhef en onderdeel f, met betrekking tot de financiële
middelen om een ordelijke werking van de gereglementeerde markt te
bevorderen;

d. artikel 5:32a, eerste lid, onderdeel a, met betrekking tot de regels
inzake de toelating van financiële instrumenten tot de handel op de
gereglementeerde markt; en

e. artikel 5:32b met betrekking tot de regels inzake de toegang tot de
gereglementeerde markt.

2. De aanvraag van de vergunning geschiedt onder opgave van bij of
krachtens algemene maatregel van bestuur te bepalen gegevens.

3. De marktexploitant draagt er zorg voor dat de in het eerste lid
bedoelde regels, hun toepassing en de controle op de naleving van die
regels, zullen voldoen aan hetgeen nodig is met het oog op de belangen
die deze wet beoogt te beschermen.

4. De marktexploitant meldt elke voorgenomen wijziging in de regels,
bedoeld in het eerste lid, of in de controle op de naleving daarvan en van
elke voorgenomen wijziging met betrekking tot onderwerpen waarover
ingevolge de in het eerste lid genoemde artikelen gegevens worden
verstrekt aan de Autoriteit Financiële Markten.

Staatsblad 2007 406 42



5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan worden
bepaald welke gegevens bij de wijzigingen als bedoeld in het vierde lid
worden verstrekt, hoe de melding plaatsvindt en, indien van toepassing,
onder welke voorwaarden de wijzigingen ten uitvoer mogen worden
gelegd.

6. Van een besluit tot verlening van een vergunning als bedoeld in het
eerste lid en van de intrekking daarvan doet Onze Minister mededeling in
de Staatscourant.

Afdeling 5.2.2. Het exploiteren of beheren van een gereglementeerde
markt

Artikel 5:28

Voor de toepassing van het ingevolge deze paragraaf bepaalde wordt
onder «marktexploitant» verstaan: een marktexploitant waaraan een
vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is verleend.

Artikel 5:29

1. Het dagelijks beleid van een marktexploitant wordt bepaald door
personen die deskundig zijn in verband met de uitoefening van het bedrijf
van de gereglementeerde markt.

2. Het beleid van de marktexploitant wordt bepaald of mede bepaald
door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel staat. Indien binnen de
marktexploitant een orgaan is belast met toezicht op het beleid en de
algemene gang van zaken van de gereglementeerde markt, wordt dit
toezicht gehouden door personen wier betrouwbaarheid buiten twijfel
staat.

3. De deskundigheid of betrouwbaarheid van een persoon als bedoeld
in het eerste onderscheidenlijk tweede lid staat buiten twijfel wanneer dat
eenmaal door een toezichthouder voor de toepassing van deze wet is
vastgesteld, zolang niet een wijziging in de relevante feiten of omstandig-
heden een redelijke aanleiding geeft tot een nieuwe beoordeling.

4. De marktexploitant meldt aan de Autoriteit Financiële Markten de
naam, het adres en de woonplaats van de personen, bedoeld in het eerste
of tweede lid, en de wijzigingen met betrekking tot deze gegevens voor
zover deze betrekking hebben op de personen, bedoeld in het eerste of
tweede lid.

5. De marktexploitant legt een voorgenomen wijziging van de in het
tweede lid bedoelde personen ter instemming voor aan de Autoriteit
Financiële Markten.

6. De Autoriteit Financiële Markten stemt in met een voorgenomen
wijziging met betrekking tot de in het tweede lid bedoelde personen, tenzij
deze wijziging een concrete bedreiging voor de gezonde en prudente
bedrijfsvoering of exploitatie van de gereglementeerde markt zou kunnen
vormen.

Artikel 5:30

Een marktexploitant zorgt ervoor dat de gereglementeerde markt:
a. beschikt over regels en procedures voor het signaleren en beheersen

van potentiële negatieve gevolgen voor de exploitatie of de goede
werking van de gereglementeerde markt of voor haar deelnemers van
conflicten tussen de belangen van de gereglementeerde markt, de
eigenaars of de marktexploitant;

b. adequaat is toegerust voor de beheersing van de risico’s waaraan zij
is blootgesteld door in ieder geval te beschikken over regels en proce-
dures om alle risico’s van betekenis voor de exploitatie te signaleren en
doeltreffende maatregelen te treffen om deze risico’s te beperken;
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c. beschikt over regels en procedures voor een gezond beheer van de
technische werking van het systeem en over doeltreffende voorzorgs-
maatregelen om met systeemstoringen verband houdende risico’s te
ondervangen;

d. beschikt over transparante, niet-discretionaire regels en procedures
die voor een billijke en ordelijke handel zorgen, alsmede over objectieve
criteria voor de doelmatige uitvoering van orders;

e. beschikt over doeltreffende regels en procedures voor een
doelmatige en tijdige afhandeling van via haar systemen uitgevoerde
transacties; en

f. beschikt over voldoende financiële middelen om een ordelijke
werking van de markt te bevorderen, gelet op de aard en omvang van de
op de markt uitgevoerde transacties en de reikwijdte en hoogte van de
risico’s waaraan zij is blootgesteld.

Artikel 5:31

1. Indien een marktexploitant waaraan een vergunning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, is verleend werkzaamheden uitbesteedt aan een
derde, draagt de marktexploitant er zorg voor dat deze derde de ingevolge
dit deel met betrekking tot die werkzaamheden van toepassing zijnde
regels naleeft.

2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur:
a. kunnen in verband met het toezicht op de naleving van het ingevolge

dit deel bepaalde, regels worden gesteld met betrekking tot het uitbe-
steden van werkzaamheden door markexploitanten;

b. kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de beheersing van
risico’s die verband houden met het uitbesteden van werkzaamheden
door marktexploitanten; en

c. kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de tussen markt-
exploitanten en derden te sluiten overeenkomsten met betrekking tot het
uitbesteden van werkzaamheden.

3. Een marktexploitant is niet met personen verbonden in een formele
of feitelijke zeggenschapstructuur die in zodanige mate ondoorzichtig is
dat deze een belemmering vormt of kan vormen voor het adequaat
toezicht op de naleving van deze wet door de marktexploitant.

4. Een marktexploitant is niet met personen verbonden in een formele
of feitelijke zeggenschapstructuur indien het recht van een staat die geen
lidstaat is, dat op die personen van toepassing is, een belemmering vormt
of kan vormen voor het adequaat uitoefenen van toezicht op de naleving
van deze wet door de marktexploitant.

Artikel 5:32

1. Een marktexploitant stelt effectieve regels en procedures vast om er
regelmatig op toe te zien of de leden van of deelnemers aan de geregle-
menteerde markt deze regels doorlopend naleven, en past deze regels toe.

2. De marktexploitant ziet toe op de transacties die zijn leden of
deelnemers via de gereglementeerde markt verrichten opdat hij inbreuken
op de in het vorige lid bedoelde regels en procedures, handels-
voorwaarden die de ordelijke werking van de markt verstoren of gedra-
gingen die op marktmisbruik kunnen wijzen, kan vaststellen.

3. De marktexploitant meldt ernstige inbreuken als bedoeld in het
tweede lid aan de Autoriteit Financiële Markten.

4. De marktexploitant verstrekt onverwijld de toepasselijke informatie
aan de Autoriteit Financiële Markten, het Openbaar Ministerie of opspo-
ringsambtenaren die bevoegd zijn op grond van de Wet op de econo-
mische delicten en verleent haar volledige medewerking aan de Autoriteit
Financiële Markten, het Openbaar Ministerie of deze opsporingsambte-
naren bij het onderzoeken of vervolgen van gedragingen die op markt-
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misbruik kunnen wijzen die zich in of via zijn systemen hebben
voorgedaan.

Artikel 5:32a

1. Een marktexploitant zorgt voor duidelijke en transparante regels:
a. inzake de toelating van financiële instrumenten tot de handel op de

gereglementeerde markt;
b. om te verifiëren dat uitgevende instellingen die financiële instru-

menten hebben uitgegeven die tot de handel op de gereglementeerde
markt worden toegelaten hun verplichtingen betreffende de initiële,
doorlopende of incidentele informatieverstrekking nakomen;

c. die de toegang van de leden van of deelnemers aan de gereglemen-
teerde markt tot openbaar gemaakte informatie vergemakkelijken; en

d. om regelmatig te verifiëren of de tot de handel op de gereglemen-
teerde markt toegelaten financiële instrumenten aan de toelatings-
voorwaarden voldoen.

2. De marktexploitant zorgt voor een doeltreffende handhaving van de
in het eerste lid bedoelde regels.

3. De marktexploitant kan effecten die reeds zijn toegelaten tot de
handel op een andere gereglementeerde markt zonder toestemming van
de uitgevende instelling toelaten tot de handel op de gereglementeerde
markt indien ten aanzien van die effecten is voldaan aan hoofdstuk 5.1. De
marktexploitant stelt de uitgevende instelling van de toelating in kennis.

4. Een uitgevende instelling is niet verplicht de in het eerste lid,
onderdeel b, bedoelde informatie te verstrekken aan een marktexploitant
die zonder haar toestemming haar effecten tot de handel heeft toegelaten.

Artikel 5:32b

1. Een marktexploitant zorgt voor op objectieve criteria gebaseerde,
transparante en niet-discriminerende regels met betrekking tot de toegang
tot de handel op of het lidmaatschap van de gereglementeerde markt, en
zorgt voor een doeltreffende handhaving van deze regels.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, bevatten verplichtingen voor de
leden van of deelnemers aan de gereglementeerde markt die voortvloeien
uit:

a. de oprichting en het beheer van de gereglementeerde markt;
b. de regels inzake transacties op de gereglementeerde markt;
c. de beroepsnormen die gelden voor het personeel van de op de

gereglementeerde markt werkzaam zijnde beleggingsondernemingen;
d. de door de gereglementeerde markt vastgestelde voorwaarden voor

leden of deelnemers die geen beleggingsonderneming zijn;
e. de regels en procedures voor de clearing en afwikkeling van

transacties die op de gereglementeerde markt zijn uitgevoerd.
3. De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in de mogelijkheid van

rechtstreekse deelneming of deelneming op afstand van beleggings-
ondernemingen.

4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels
worden gesteld met betrekking tot de regels, bedoeld in het eerste lid.

5. De marktexploitant neemt geen verplichtingen op in de regels,
bedoeld in het eerste lid, die in strijd zijn met de belangen die deze wet
beoogt te beschermen.

Artikel 5:32c

Als lid van of deelnemer aan een gereglementeerde markt ten behoeve
waarvan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is verleend,
kunnen slechts worden toegelaten:

a. beleggingsondernemingen;
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b. kredietinstellingen;
c. personen die:
1°. deskundig en betrouwbaar zijn;
2°. over toereikende bekwaamheden en bevoegdheden voor de handel

beschikken;
3°. voor zover van toepassing, adequate organisatorische regelingen

hebben getroffen;
4°. over voldoende middelen beschikken voor de activiteiten die zij als

lid of deelnemer vervullen, rekening houdend met de verschillende
financiële regelingen die de marktexploitant eventueel heeft vastgesteld
om de adequate afwikkeling van transacties te garanderen.

Artikel 5:32d

1. Het is verboden, anders dan na verkregen verklaring van geen
bezwaar, een gekwalificeerde deelneming te houden, te verwerven of te
vergroten dan wel enige zeggenschap verbonden aan een gekwalificeerde
deelneming uit te oefenen in een marktexploitant waaraan een
vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is verleend.

2. Onze Minister verleent op aanvraag een verklaring van geen bezwaar
voor een handeling als bedoeld in het eerste lid, tenzij:

a. de handeling ertoe zou kunnen leiden of zou leiden dat de betrokken
marktexploitant in een formele of feitelijke zeggenschapsstructuur wordt
verbonden met personen die in zodanige mate ondoorzichtig is dat deze
een belemmering zou vormen voor het adequaat uitoefenen van de
controle op de naleving van de voor de gereglementeerde markt geldende
regels;

b. de handeling zou kunnen leiden of zou leiden tot een invloed op de
desbetreffende marktexploitant die in strijd is met de belangen die deze
wet beoogt te beschermen; en

c. de handeling een bedreiging voor de gezonde en prudente bedrijfs-
voering van de gereglementeerde markt zou kunnen vormen.

3. Van de afgifte van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in het
tweede lid wordt mededeling gedaan in de Staatscourant, behoudens
voor zover de publicatie zou kunnen leiden of zou leiden tot onevenredige
bevoordeling of benadeling van belanghebbenden.

4. Onze Minister kan aan de verklaring van geen bezwaar beperkingen
stellen en voorschriften verbinden op grond van de in het tweede lid
genoemde overwegingen.

5. Indien het houden, het verwerven of het vergroten van een gekwalifi-
ceerde deelneming als bedoeld in het eerste lid is verricht zonder dat voor
die handeling een verklaring van geen bezwaar is verkregen of de aan de
verklaring van geen bezwaar gestelde beperkingen in acht zijn genomen,
maakt degene die deze handeling heeft verricht deze binnen een door
Onze Minister te bepalen termijn ongedaan dan wel neemt hij de
beperkingen alsnog in acht binnen een door Onze Minister te bepalen
termijn. Deze verplichting vervalt op het tijdstip waarop en voor zover
voor de desbetreffende handeling alsnog een verklaring van geen
bezwaar wordt verleend dan wel de niet in acht genomen beperkingen
worden ingetrokken.

6. Indien het uitoefenen van enige zeggenschap verbonden aan een
gekwalificeerde deelneming in een marktexploitant geschiedt, zonder dat
voor het houden van de gekwalificeerde deelneming dan wel voor het
uitoefenen van die zeggenschap een verklaring van geen bezwaar is
verkregen dan wel de aan de verklaring van geen bezwaar gestelde
beperkingen in acht zijn genomen, is een mede door de uitgeoefende
zeggenschap tot stand gekomen besluit vernietigbaar. Het besluit kan
worden vernietigd op vordering van Onze Minister dan wel van de
marktexploitant waarin zeggenschap is uitgeoefend. Het besluit wordt in
dat geval door de rechtbank binnen wier rechtsgebied de marktexploitant
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is gevestigd, vernietigd indien het besluit zonder dat de desbetreffende
zeggenschap zou zijn uitgeoefend anders zou hebben geluid dan wel niet
zou zijn genomen, tenzij voor het tijdstip van de uitspraak alsnog een
verklaring van geen bezwaar wordt verleend, of de niet in acht genomen
beperkingen worden ingetrokken. De rechtbank regelt voor zover nodig de
gevolgen van de vernietiging.

7. Indien aan een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in het eerste
lid voorschriften zijn verbonden of beperkingen zijn gesteld, neemt de
houder van de verklaring van geen bezwaar de voorschriften of beper-
kingen in acht.

Artikel 5:32e

Een marktexploitant biedt beleggingsondernemingen met zetel in een
andere lidstaat die een door de toezichthoudende instantie van die lidstaat
verleende vergunning hebben voor het verlenen van beleggingsdiensten
als bedoeld in onderdeel b van de definitie van verlenen van een
beleggingsdienst in artikel 1:1 of het verrichten van beleggingsactiviteiten
als bedoeld in onderdeel a van de definitie van verrichten van een
beleggingsactiviteit in artikel 1:1, en die aan de overige voorwaarden voor
lidmaatschap of deelname voldoen, de mogelijkheid om aan de handel op
de gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, is verleend, deel te nemen:

a. vanuit een bijkantoor in Nederland; of
b. anders dan vanuit een bijkantoor in Nederland, indien de handels-

procedures en -systemen van de gereglementeerde markt geen fysieke
aanwezigheid vergen voor het verrichten van transacties op die markt.

Artikel 5:32f

1. Een marktexploitant die voornemens is om in een andere lidstaat
passende voorzieningen te treffen waardoor in die lidstaat gevestigde
leden of deelnemers beter in staat zijn toegang te krijgen tot deze markt
en daarop te handelen, deelt dit voornemen aan de Autoriteit Financiële
Markten mede.

2. De Autoriteit Financiële Markten stelt, binnen een maand na
ontvangst van de mededeling, bedoeld in het eerste lid, de desbetreffende
lidstaat in kennis van het voornemen.

Artikel 5:32g

1. Een marktexploitant kan de handel op de gereglementeerde markt in
een financieel instrument niet opschorten of een financieel instrument
niet van de handel uitsluiten, indien dit instrument niet langer aan de
regels van de gereglementeerde markt voldoet, indien een dergelijke
maatregel de belangen van beleggers of de ordelijke werking van de
gereglementeerde markt aanzienlijk zou kunnen schaden.

2. De marktexploitant die de handel in een financieel instrument
opschort of een financieel instrument van de handel uitsluit, maakt deze
beslissing openbaar en stelt de Autoriteit Financiële Markten daarvan in
kennis. De Autoriteit Financiële Markten stelt de toezichthoudende
instanties van de overige lidstaten daarvan in kennis.

Artikel 5:32h

1. De Autoriteit Financiële Markten kan een marktexploitant door middel
van het geven van een aanwijzing verplichten om binnen een door de
Autoriteit Financiële Markten gestelde redelijke termijn de handel in een
bepaald financieel instrument op te schorten, te onderbreken of door te
halen, indien dit met het oog op de bescherming van het belang van de
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beleggers in het financieel instrument of de ordelijke handel in het
financieel instrument noodzakelijk is.

2. Nadat de Autoriteit Financiële Markten een aanwijzing als bedoeld in
het eerste lid heeft gegeven, kan zij de rechtbank te Rotterdam verzoeken
het desbetreffende financieel instrument uit te sluiten van de handel op de
gereglementeerde markt, indien dit met het oog op de bescherming van
het belang van de beleggers in het financieel instrument of de ordelijke
handel in het financieel instrument noodzakelijk is.

Artikel 5:32i

1. De Autoriteit Financiële Markten maakt haar besluit om de handel in
het financieel instrument op te schorten, te onderbreken of door te halen
of de beslissing van de rechtbank te Rotterdam om het financieel
instrument van de handel uit te sluiten na bekendmaking onverwijld
openbaar en stelt de toezichthoudende instanties van de overige lidstaten
ervan in kennis.

2. Indien de Autoriteit Financiële Markten door de toezichthoudende
instanties van een andere lidstaat in kennis wordt gesteld van een besluit
tot opschorting, onderbreking of doorhaling van de handel in een
financieel instrument of de uitsluiting van een financieel instrument van
de handel op een gereglementeerde markt in die lidstaat, en het financieel
instrument is toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt
waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is
verleend, geeft de Autoriteit Financiële Markten de desbetreffende
marktexploitant een aanwijzing tot opschorting, onderbreking of
doorhaling van de handel in het desbetreffende financieel instrument
onderscheidenlijk verzoekt zij de rechtbank te Rotterdam het desbetref-
fende financieel instrument uit te sluiten van de handel op de geregle-
menteerde markt, tenzij dit het belang van de beleggers in het financieel
instrument of de ordelijke werking van de handel in het financieel
instrument aanzienlijk zou kunnen schaden. Indien het financieel
instrument wordt verhandeld door een beleggingsonderneming die het
bedrijf uitoefent van beleggingsonderneming met systematische interne
afhandeling of die een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert, is de
vorige volzin van overeenkomstige toepassing ten aanzien van die
beleggingsonderneming.

Artikel 5:32j

1. Een marktexploitant maakt de via de gereglementeerde markt
afgegeven actuele bied- en laatprijzen en de diepte van de markt tegen
deze prijzen voor tot de handel toegelaten aandelen openbaar.

2. De marktexploitant zorgt ervoor dat de in het eerste lid bedoelde
informatie tegen redelijke commerciële voorwaarden en tijdens de voor
die gereglementeerde markt normale handelstijden doorlopend
beschikbaar is voor het publiek.

3. De marktexploitant die aan beleggingsondernemingen die ingevolge
artikel 4:91g hun koersen in aandelen openbaar moeten maken toegang
verleent tot de voorzieningen die zij gebruikt om de in het eerste lid
bedoelde informatie openbaar te maken, doet dit tegen redelijke commer-
ciële voorwaarden en op niet-discriminerende basis.

4. De Autoriteit Financiële Markten kan op aanvraag ontheffing verlenen
van het eerste lid indien de marktexploitant voldoet aan de artikelen 18 tot
en met 20 van de uitvoeringsverordening markten voor financiële
instrumenten.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
eerste tot en met het vierde lid van overeenkomstige toepassing zijn ten
aanzien van andere financiële instrumenten dan aandelen.
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6. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten
laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

Artikel 5:32k

1. Een marktexploitant maakt de prijs, de omvang en het tijdstip van de
via de gereglementeerde markt uitgevoerde transacties in de tot de
handel toegelaten aandelen openbaar.

2. De marktexploitant maakt de informatie, bedoeld in het eerste lid,
openbaar tegen redelijke commerciële voorwaarden en binnen een
tijdsspanne die real time zo dicht mogelijk benadert.

3. De Autoriteit Financiële Markten kan, op aanvraag, de markt-
exploitant toestaan om de in het eerste lid bedoelde openbaarmaking uit
te stellen op basis van de soort of de omvang van de transactie, indien:

a. zij heeft ingestemd met de voorgenomen voorzieningen voor de
uitgestelde openbaarmaking; en

b. de marktexploitant duidelijke informatie over deze voorzieningen
verstrekt aan de marktdeelnemers en het beleggerspubliek.

4. De marktexploitant die aan beleggingsondernemingen die ingevolge
artikel 4:91n de de prijs, de omvang en het tijdstip van de uitgevoerde
transacties openbaar moeten maken, toegang verleent tot de voorzie-
ningen die zij gebruikt om de in het eerste lid bedoelde informatie
openbaar te maken, doet dit tegen redelijke commerciële voorwaarden en
op niet-discriminerende basis.

5. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat het
eerste tot en met het vierde lid van overeenkomstige toepassing zijn ten
aanzien van andere financiële instrumenten dan aandelen.

6. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van rechten van
deelneming in een beleggingsinstelling die op verzoek van de houder ten
laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.

Artikel 5:32l

1. Een marktexploitant:
a. verstrekt aan de Autoriteit Financiële Markten informatie betreffende

zijn eigendomsstructuur en die van de door hem geëxploiteerde of
beheerde gereglementeerde markt, in het bijzonder over de identiteit en
omvang van belangen van partijen die in een positie verkeren om invloed
van betekenis op de bedrijfsvoering van de gereglementeerde markt uit te
oefenen;

b. meldt elke eigendomsoverdracht die aanleiding geeft tot een
wijziging in de kring van de personen die invloed van betekenis op de
exploitatie van de gereglementeerde markt uitoefenen aan de Autoriteit
Financiële Markten; en

c. maakt de in onderdeel b bedoelde informatie openbaar.
2. De marktexploitant verstrekt periodiek aan de Autoriteit Financiële

Markten een lijst van de leden van en deelnemers aan de gereglemen-
teerde markt.

3. De marktexploitant legt een voorgenomen wijziging als bedoeld in
het eerste lid, onderdeel b, ter instemming voor aan de Autoriteit
Financiële Markten.

4. De Autoriteit Financiële Markten stemt in met een voorgenomen
wijziging als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, tenzij deze wijziging
een objectieve en aantoonbare bedreiging voor de gezonde en prudente
bedrijfsvoering van de gereglementeerde markt zou kunnen vormen.
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Artikel 5:32m

Een marktexploitant zal de gebruikmaking van systemen voor de
afwikkeling van de op de betrokken gereglementeerde markten verrichte
transacties in financiële instrumenten niet verbieden, tenzij:

a. de koppelingen en voorzieningen tussen het door de betrokken leden
of deelnemers gekozen systeem en andere systemen of faciliteiten, de
doelmatige en economische afwikkeling van de betrokken transacties niet
kunnen worden gegarandeerd; of

b. de technische voorwaarden voor de afwikkeling van de op die markt
uitgevoerde transacties via het aangewezen systeem naar het oordeel van
de Autoriteit Financiële Markten geen goede en ordelijke werking van de
financiële markten mogelijk maken.

CCCC

In de definitie van «clearinginstelling» in artikel 1:1 worden de woorden
«een markt in financiële instrumenten» vervangen door: een handels-
platform.

DDDD

In artikel 1:93, eerste lid, onderdeel d, wordt de zinsnede «de houder
van een op grond van artikel 5:26, eerste lid, erkende markt in financiële
instrumenten» vervangen door: de marktexploitant, de beleggings-
onderneming die een multilaterale handelsfaciliteit exploiteert of de
houder van een met een gereglementeerde markt of een multilaterale
handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

EEEE

In artikel 2:8, vierde lid, wordt de zinsnede «op een ingevolge artikel
5:26, tweede lid, erkende markt in financiële instrumenten» vervangen
door: op een gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als
bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is verleend, een multilaterale handels-
faciliteit waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 2:96 is verleend of
een beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling.

FFFF

In de artikelen 2:98, eerste lid, 2:101, tweede lid, 2:102, tweede lid, 2:127,
eerste lid, 2:128, derde lid, 2:130, eerste lid, en 5:71, achtste lid, wordt na
de zinsnede «beleggingsdiensten te verlenen» telkens ingevoegd: of
beleggingsactiviteiten te verrichten.

GGGG

In de artikelen 2:98, tweede lid, 3:17, derde lid, 3:22, 3:54, eerste lid, en
3:82, eerste lid., wordt na de zinsnede «beleggingsdiensten verlenen»
telkens ingevoegd: of beleggingsactiviteiten verrichten.

HHHH

In de artikelen 2:100, eerste en tweede lid, 2:101, eerste lid, 2:102, eerste
lid, en 5:46, derde lid, onderdeel c wordt na de zinsnede «verlenen van
beleggingsdiensten» telkens ingevoegd: of verrichten van beleggings-
activiteiten.
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IIII

Artikel 2:103 komt te luiden:
Het is een beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 2:98, tweede

lid, niet toegestaan beleggingsdiensten te verlenen of beleggings-
activiteiten te verrichten indien die financiële diensten niet wordt vermeld
in de mededeling, bedoeld in artikel 2:100, eerste lid.

JJJJ

In de artikel 2:127 vervalt de zinsnede «een of meer van de in deel B van
de bijlage bij de richtlijn beleggingsdiensten genoemde instrumenten».

KKKK

In de artikelen 3:53, eerste lid, 3:57, eerste lid, 3:72, eerste lid en 3:88,
eerste lid, wordt na de zinsnede «beleggingsdiensten verleent» telkens
ingevoegd: of een beleggingsactiviteiten verricht.

LLLL

In artikel 3:58, eerst lid, wordt na de zinsnede «beleggingsdiensten
verlenen» ingevoegd: of beleggingsactiviteiten verrichten.

MMMM

In artikel 3:248, eerste lid, vervallen de woorden: als bedoeld in artikel 1,
onder 13, van de richtlijn beleggingsdiensten.

NNNN

In artikel 4:52a worden de woorden «of een andere markt in financiële
instrumenten» vervangen door: , een multilaterale handelsfaciliteit of een
met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit
vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

OOOO

In artikel 4:59 wordt de zinsnede «en het verlenen van diensten als
bedoeld onder 1 en 6 van deel C van de bijlage bij de richtlijn beleggings-
diensten» vervangen door: en het verlenen van nevendiensten.

PPPP

In artikel 5:21, derde lid, onderdelen b en d, wordt de zinsnede «de
houder van de gereglementeerde markt» vervangen door: de markt-
exploitant.

QQQQ

In de artikelen 5:33, eerste lid, onderdeel a, 5:47, aanhef, 5:53, vijfde lid,
onderdeel a, onder 1°, en onderdeel b, onder 1°, 5:56, eerste lid, onderdeel
a, 5:59, eerste lid, 5:64, tweede lid, onderdeel a, onder 1°, onderdeel b,
onder 1°, onderdeel c, onder 1°, en 5:74, eerste en tweede lid, wordt de
zinsnede «een gereglementeerde markt in Nederland» telkens vervangen
door: een gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld
in artikel 5:26, eerste lid, is verleend.
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In artikel 5:46, tweede lid, onderdeel b wordt de zinsnede «onderdelen c
en f van de definitie van het verlenen van een beleggingsdienst in artikel
1:1» vervangen door: onderdeel a van de definitie van verlenen van een
beleggingsactiviteit in artikel 1:1.

SSSS

In artikel 5:53, eerste lid, wordt de zinsnede «de markt in financiële
instrumenten, niet zijnde een gereglementeerde markt, waarvan de
houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid,»
vervangen door: de multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de
beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96.

TTTT

In de artikelen 5:53, derde lid en vijfde lid, onderdeel a, onder 1°, en
onderdeel b, onder 1°, 5:56, eerste lid, onderdelen a en d, 5:59, eerste lid,
eerste en tweede volzin, zevende lid, 5:64, tweede lid, onderdeel a, onder
1°, onderdeel b, onder 1°, en onderdeel c, onder 1°, wordt de zinsnede
«een markt in financiële instrumenten, niet zijnde een gereglementeerde
markt, waarvan de houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26,
eerste lid,» telkens vervangen door: een multilaterale handelsfaciliteit
waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in
artikel 2:96.

UUUU

In artikel 5:56, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «een markt in
financiële instrumenten die is gevestigd en van overheidswege toegelaten
in een staat die geen lidstaat is» vervangen door: een met een geregle-
menteerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem in
een staat die geen lidstaat is.

VVVV

In artikel 5:58, eerste lid, onderdelen a en b, wordt de zinsnede «of de
desbetreffende markt, niet zijnde een gereglementeerde markt, waarvan
de houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid»
vervangen door: of de desbetreffende multilaterale handelsfaciliteit
waarvoor de beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in
artikel 2:96.

WWWW

In artikel 5:59, zevende lid, wordt de zinsnede «een daar bedoelde markt
in financiële instrumenten» vervangen door: een daar bedoeld met een
gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar
systeem.

XXXX

In artikel 5:64, tweede lid, onderdeel c, onder 1°, wordt de zinsnede «een
markt in financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de handel op een
markt in financiële instrumenten, niet zijnde een gereglementeerde markt,
waarvan de houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26, eerste
lid» vervangen door: een multilaterale handelsfaciliteit waarvoor de
beleggingsonderneming een vergunning heeft als bedoeld in artikel 2:96.
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In artikel 5:65 wordt de zinsnede «met zetel in een staat die financiële
instrumenten» vervangen door: met zetel in een staat die geen lidstaat is
die financiële instrumenten.

ZZZZ

Artikel 5:66 vervalt.

AAAAA

Artikel 5:74 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 5:74, derde lid, wordt de zinsnede «de houder van de
gereglementeerde markt in Nederland» vervangen door: de markt-
exploitant waaraan een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid,
is verleend.

2. In artikel 5:74, derde lid, wordt de zinsnede «de desbetreffende
houder van» vervangen door: de desbetreffende marktexploitant van.

BBBBB

In artikel 5:86, eerste lid, worden de woorden «een markt in financiële
instrumenten» vervangen door: een gereglementeerde markt, een
multilaterale handelsfaciliteit of een met een gereglementeerde markt of
multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen
lidstaat is.

CCCCC

De bijlage bij artikel 1:79 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «1:12, derde en vierde lid» wordt een regel ingevoegd, luidende:
«1:58c, tweede lid».

2. Na «2:127» wordt een regel ingevoegd, luidende: «2:128, vijfde lid».

3. «2:129, eerste lid» wordt vervangen door: «2:129, eerste en derde
lid».

4. «3:45» komt te vervallen.

5. Na «4:4, eerste lid» wordt een regel ingevoegd, luidende: «4:4a».

6. Na «4:17, eerste en derde lid» worden vijf regels ingevoegd, luidende:
«4:18a, eerste en tweede lid», «4:18b, tweede lid», «4:18c, derde lid»,
«4:18d, eerste en tweede lid» en «4:18e, eerste en tweede lid».

7. «4:19, eerste en tweede lid» wordt vervangen door: «4:19, eerste tot
en met derde lid.»

8. «4:26, eerste tot en met derde lid» wordt vervangen door: «4:26,
eerste tot en met vijfde lid».

9. «4:87, eerste tot en met derde lid» wordt vervangen door: «4:87,
eerste tot en met vierde lid».
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10. Na «4:89, eerste en tweede lid» wordt een regel ingevoegd,
luidende: «4:89a, eerste en tweede lid».

11. Na de «4:90, eerste en tweede lid» worden veertien regels
ingevoegd, luidende: «4:90a, eerste tot en met vijfde lid», «4:90b, eerste
tot en met tiende lid», «4:90c, eerste tot en met vierde lid», «4:90d, eerste,
tweede en vierde lid», «4:90e, eerste tot en met vijfde en achtste lid»,
«4:91a, eerste, derde tot en met zevende en negende lid», «4:91b», «4:91c,
eerste en tweede lid», «4:91d, eerste en tweede lid», «4:91g, eerste tot en
met vierde lid», «4:91i», «4:91j, eerste, tweede en vijfde lid», «4:91k, eerste
en tweede lid» en «4:91l, eerste en tweede lid».

12. Na «4:100, eerste tot en met derde lid» worden vier regels
ingevoegd, luidende: «4:100a, eerste en tweede lid», «4:100b, eerste tot en
met derde lid», «4:100c» en «4:100d, eerste en tweede lid».

13. Na «5:26, eerste lid» wordt een regel ingevoegd, luidende: «5:27,
derde en vierde lid».

14. «5:28, eerste en tweede lid» komt te vervallen.

15. Na «5:27, derde en vierde lid» wordt een regel ingevoegd, luidende:
«5:29, eerste, tweede, vierde en vijfde lid».

16. «5:30, eerste en derde lid» wordt vervangen door «5:30».

17. Na de nieuwe regel «5:30» wordt een regel ingevoegd, luidende:
«5:31, eerste, derde en vierde lid».

18. «5:32, eerste en vierde lid» wordt vervangen door «5:32, eerste tot
en met vierde lid».

19. Na de nieuwe regel «5:32, eerste tot en met vierde lid» worden elf
regels ingevoegd, luidende: «5:32a, eerste tot en met derde lid», «5:32b,
eerste, tweede, derde en vijfde lid», «5:32c», «5:32d, eerste lid», «5:32e»,
«5:32f, eerste lid», «5:32g», «5:32j, eerste tot en met derde lid», «5:32k,
eerste, tweede en vierde lid»,»5:32l, eerste tot en met derde lid», en
«5:32m».

20. Na «artikel 34» worden negen regels ingevoegd, luidende:
«uitvoeringsverordening MiFID», «7», «8, eerste en tweede lid», «17,
eerste lid», «24», «27, eerste lid», «29, eerste tot en met vijfde lid», «36»
en «37».

DDDDD

De bijlage bij artikel 1:80 wordt als volgt gewijzigd:

1. Na «1:12, derde en vierde lid» wordt een regel ingevoegd, luidende:
1:58c, tweede lid».

2. Na «2:96» wordt een regel ingevoegd, luidende: «2:99, vierde en
vijfde lid».

3. Na «2:103» wordt een regel ingevoegd, luidende: «2:103a»

4. Na «2:127», wordt een regel ingevoegd, luidende: «2:128, vijfde lid».

5. «2:129, eerste lid» wordt vervangen door: «2:129, eerste en derde
lid».

Staatsblad 2007 406 54



6. «3:45» komt te vervallen.

7. Na «4:4, eerste lid» wordt een regel ingevoegd, luidende: «4:4a»

8. Na «4:17, eerste en derde lid» worden vijf regels ingevoegd, luidende:
«4:18a, eerste en tweede lid», «4:18b, tweede lid», «4:18c, derde lid»,
«4:18d, eerste en tweede lid» en «4:18e, eerste en tweede lid».

9. «4:19, eerste en tweede lid» wordt vervangen door: «4:19, eerste tot
en met derde lid».

10. «4:26, eerste tot en met derde lid» wordt vervangen door: «4:26,
eerste tot en met vijfde lid».

11. «4:87, eerste tot en met derde lid» wordt vervangen door: «4:87,
eerste tot en met vierde lid».

12. Na «4:89, eerste en tweede lid» wordt een regel ingevoegd,
luidende: «4:89a, eerste en tweede lid».

13. Na de «4:90, eerste en tweede lid» worden veertien regels
ingevoegd, luidende: «4:90a, eerste tot en met vijfde lid», «4:90b, eerste
tot en met tiende lid», «4:90c, eerste tot en met vierde lid», «4:90d, eerste,
tweede en vierde lid», «4:90e, eerste tot en met vijfde en achtste lid»,
«4:91a, eerste, derde tot en met zevende en negende lid», «4:91b», «4:91c,
eerste en tweede lid», «4:91d, eerste en tweede lid», «4:91g, eerste tot en
met vierde lid», «4:91i», «4:91j, eerste, tweede en vijfde lid», «4:91k, eerste
en tweede lid» en «4:91l, eerste en tweede lid».

14. Na «4:100, eerste tot en met derde lid» worden vier regels
ingevoegd, luidende: «4:100a, eerste en tweede lid», «4:100b, eerste tot en
met derde lid», «4:100c» en «4:100d, eerste en tweede lid».

15. Na «5:26, eerste lid» wordt een regel ingevoegd, luidende: «5:27,
derde en vierde lid».

16. «5:28, eerste en tweede lid» komt te vervallen.

17. Na «5:27, derde en vierde lid» wordt een regel ingevoegd, luidende:
«5:29, eerste, tweede, vierde en vijfde lid».

18. «5:30, eerste en derde lid» wordt vervangen door «5:30».

19. Na de nieuwe regel «5:30» wordt een regel ingevoegd, luidende:
«5:31, eerste, derde en vierde lid».

20. 5:32, eerste en vierde lid» wordt vervangen door «5:32, eerste tot en
met vierde lid».

21. Na de nieuwe regel «5:32, eerste tot en met vierde lid» worden
twaalf regels ingevoegd, luidende: «5:32a, eerste tot en met derde lid»,
«5:32b, eerste tot en met derde en vijfde lid», «5:32c», «5:32d, eerste lid»,
«5:32e», «5:32f, eerste lid», «5:32g», «5:32j, eerste tot en met derde lid» en
«5:32k, eerste, tweede en vierde lid», «5:32l, eerste tot en met derde lid»,
«5:32m».

22. Na «artikel 34» worden negen regels ingevoegd, luidende:
«uitvoeringsverordening MiFID», «7», «8, eerste en tweede lid», «17,
eerste lid», «24», «27, eerste lid», «29, eerste tot en met vijfde lid», «36»
en «37».
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ARTIKEL II

A

De Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt als volgt
gewijzigd:

In artikel 30f, zesde lid, wordt de zinsnede «een gereglementeerde markt
in Nederland als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht» vervangen
door: een gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld
in artikel 5:26, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht is verleend

B

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

1. In de artikelen 63j, eerste lid, onderdeel c, 86c, eerste lid, 86d, derde
lid, 94b, vijfde lid, 114a, tweede lid, 118a, eerste lid, 164, eerste lid,
onderdeel c, 204b, vijfde lid, 274, eerste lid, onderdeel c, 325, eerste lid,
334x, eerste lid, 371, eerste lid, en 398, derde lid, onderdeel a, wordt de
zinsnede «een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht» vervangen door: een gereglemen-
teerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1
van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde
markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat
die geen lidstaat is.

2. In artikel 80a, derde lid, wordt de zinsnede «een markt in financiële
instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel
toezicht, die zijn zetel heeft buiten Nederland» vervangen door: een
gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld
in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarvoor een
vergunning is verleend in een andere lidstaat of een met een gereglemen-
teerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit
een staat die geen lidstaat is.

3. In artikel 407, tweede lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «een markt
in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht 1995» vervangen door: een gereglementeerde markt of
een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of
multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen
lidstaat is.

C

De Colportagewet wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, vijfde lid, wordt de zinsnede «een markt in financiële
instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van die wet» vervangen door: een
gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld
in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een
gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar
systeem uit een staat die geen lidstaat is.

D

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:
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In artikel 29 wordt de zinsnede «een gereglementeerde markt in
Nederland als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht» vervangen
door: een gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld
in artikel 5:26, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht is verleend.

E

De Noodwet financieel verkeer wordt als volgt gewijzigd:

Artikel 1, onderdeel l, komt te luiden:
l. gereglementeerde markt: een gereglementeerde markt als bedoeld in

artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een geregle-
menteerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is.

F

De Wet agrarisch grondverkeer wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 51, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «een markt in
financiële instrumenten» vervangen door: een gereglementeerde markt of
een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of
multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen
lidstaat is.

G

De Wet giraal effectenverkeer wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 27, tweede lid, wordt de zinsnede «een markt in financiële
instrumenten» vervangen door: een gereglementeerde markt of een
multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multila-
terale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat
is.

H

De Wet handhaving consumentenbescherming wordt als volgt
gewijzigd:

Artikel 1.1 onderdeel e, onder 4°, komt te luiden:
4°. het exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt

waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, van de
Wet op het financieel toezicht is verleend of het exploiteren van een
multilaterale handelsfaciliteit waarvoor een vergunning als bedoeld in
artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht is verleend;

I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 9.2, derde lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «een geregle-
menteerde effectenbeurs die gelegen of werkzaam is in een staat die niet
een lidstaat is van de Europese Unie» vervangen door: een met een
gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht vergelijkbaar systeem dat gelegen of werkzaam is in
een staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie.
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J

De Wet identificatie bij dienstverlening wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 2, vijfde lid, wordt na de zinsnede «beleggingsdiensten mag
verlenen» ingevoegd: of beleggingsactiviteiten mag verrichten.

K

De Wet op de dividendbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 4, achtste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «een
gereglementeerde effectenbeurs die gelegen of werkzaam is in een staat
die niet een lidstaat is van de Europese Unie» vervangen door: een met
een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht vergelijkbaar systeem dat gelegen of werkzaam is in
een staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie.

2. In artikel 4c, eerste lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «een
gereglementeerde markt in Nederland als bedoeld in artikel 1:1 van de
Wet op het financieel toezicht of een daarmee bij ministeriële regeling
gelijk te stellen buitenlandse markt in financiële instrumenten als bedoeld
in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht» vervangen door: een
gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar
systeem uit een staat die geen lidstaat is.

L

De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onderdeel 2° wordt na «4:4, eerste lid,» ingevoegd: 4:4a,
4:4b, eerste lid.

M

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt
gewijzigd:

1. In artikel 25, derde lid, onderdeel a, wordt de zinsnede «een geregle-
menteerde effectenbeurs die gelegen of werkzaam is in een staat die niet
een lidstaat is van de Europese Unie» vervangen door: een met een
gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het
financieel toezicht vergelijkbaar systeem dat gelegen of werkzaam is in
een staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie.

2. a. In artikel 28, tweede lid, wordt in de onderdelen c, onder 1°, f, g en
h, de zinsnede «een gereglementeerde markt in Nederland als bedoeld in
artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht» vervangen door: een
gereglementeerde markt waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel
5:26, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht is verleend.

b. In artikel 28, tweede lid, onderdeel c, onder 1°, worden de woorden
«de effectenbeurs in Amsterdam» vervangen door: een gereglementeerde
markt waarvoor een vergunning als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid, is
verleend of een multilaterale handelsfaciliteit waarvoor een vergunning
als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht is
verleend.
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N

Vervallen.

O

De Wet toezicht financiële verslaggeving wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 1, onderdeel b, onder 2°, wordt de zinsnede «een markt in
financiële instrumenten» vervangen door: een gereglementeerde markt of
een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op
het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of
multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen
lidstaat is.

ARTIKEL III

A

1. Een marktexploitant die direct voorafgaand aan het tijdstip van
inwerkingtreding van deze wet beschikt over een erkenning als bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, wordt na dat
tijdstip geacht als marktexploitant te beschikken over de vergunning voor
het exploiteren of beheren van een gereglementeerde markt, bedoeld in
artikel 5:26, eerste lid, van die wet.

2. Een beleggingsonderneming die een multilaterale handelsfaciliteit
exploiteert en die direct voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding
van deze wet beschikt over een erkenning als bedoeld in artikel 5:26,
eerste lid, van de Wet op het financieel toezicht, wordt na dat tijdstip
geacht als beleggingsonderneming te beschikken over de vergunning
voor het exploiteren of beheren van een multilaterale handelsfaciliteit,
bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van die wet.

3. Een houder van een met een multilaterale handelsfaciliteit verge-
lijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is en die direct vooraf-
gaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beschikt over
een ontheffing als bedoeld in artikel 5:27, tweede lid, van de Wet op het
financieel toezicht, wordt na dat tijdstip geacht als beleggings-
onderneming te beschikken over de ontheffing, bedoeld in de artikelen
2:96, tweede lid, juncto 4:91e van die wet.

4. Een houder van een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar
systeem uit een staat die geen lidstaat is en die direct voorafgaand aan
het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet beschikt over een
ontheffing als bedoeld in artikel 5:27, tweede lid, van de Wet op het
financieel toezicht, wordt na dat tijdstip geacht als marktexploitant te
beschikken over de ontheffing, bedoeld in artikel 5:26, derde lid, van die
wet.

5. Een verklaring van geen bezwaar die is verleend op grond van artikel
5:32, tweede lid, van de Wet op het financieel toezicht, berust vanaf het
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op artikel 3:95, eerste lid,
onderdeel c, van die wet indien zij betrekking heeft op een multilaterale
handelsfaciliteit, of op artikel 5:32d, tweede lid, van die wet indien zij
betrekking heeft op een gereglementeerde markt.

B

1. Een beleggingsonderneming als bedoeld in de Wet op het financieel
toezicht kan een cliënt die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze
wet voldoet aan de definitie van professionele belegger in artikel 1:1 van
de Wet op het financieel toezicht, als professionele belegger kwalificeren.

Staatsblad 2007 406 59



De beleggingsonderneming hoeft de cliënt van deze kwalificatie niet in
kennis te stellen.

2. Een beleggingsonderneming als bedoeld in de Wet op het financieel
toezicht hoeft een cliënt niet in kennis te stellen van de kwalificatie,
bedoeld in artikel 4:18a, eerste lid, van die wet, indien die cliënt op het
tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel door de beleggings-
onderneming niet als professionele belegger werd behandeld en na dat
tijdstip als niet-professionele belegger wordt gekwalificeerd als bedoeld in
dat artikel.

C

Een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de Wet op het
financieel toezicht die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
is verleend voor het verlenen van een van de beleggingsdiensten, bedoeld
in de onderdelen a, b of h van de definitie van verlenen van een
beleggingsdienst in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, zoals
die luidden voorafgaand aan dat tijdstip, wordt vanaf dat tijdstip geacht
tevens te zijn verleend voor het verlenen van de beleggingsdienst,
bedoeld in onderdeel d van de definitie van verlenen van een beleggings-
dienst in artikel 1:1 van die wet.

D

Een vergunning als bedoeld in artikel 2:96, eerste lid, van de Wet op het
financieel toezicht die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet
is verleend voor het verlenen van de beleggingsdienst, bedoeld in
onderdeel d van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in
artikel 1:1, van de Wet op het financieel toezicht, zoals dat luidde
voorafgaand aan dat tijdstip, wordt vanaf dat tijdstip geacht te zijn
verleend voor het verlenen van de beleggingsdienst, bedoeld in onderdeel
a van de definitie van verlenen van een beleggingsdienst in artikel 1:1 van
die wet.

E

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2007 ingediende voorstel
van wet houdende regels tot wijziging van de Wet op het financieel
toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr.
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot
de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging
van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr. 2), tot wet is
verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel G, van dat
wetsvoorstel eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I,
onderdeel A, onder 10, van deze wet, wordt in artikel 5:25i, zesde lid, van
de Wet op het financieel toezicht de zinsnede «een markt in financiële
instrumenten, niet zijnde een gereglementeerde markt, waarvan de
houder een erkenning heeft als bedoeld in artikel 5:26, eerste lid»
vervangen door: een multilaterale handelsfaciliteit waarvoor een
vergunning als bedoeld in artikel 2:96 is verleend.

F

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2007 ingediende
voorstel van wet houdende regels tot wijziging van de Wet op het
financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn
nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die
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gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot
de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging
van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr.2), tot wet is
verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel J, van die wet eerder
in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel QQQQ, van deze
wet, vervalt in artikel I, onderdeel QQQQ, van deze wet de zinsnede «5:59,
eerste lid«.

2. Indien het in het eerste lid bedoelde voorstel van wet tot wet is
verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel J, van die wet eerder
in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel TTTT, van deze
wet, wordt in artikel I, onderdeel TTTT, van deze wet de zinsnede «5:59,
eerste lid, eerste en tweede volzin en zevende lid« vervangen door: 5:59,
eerste lid.

3. Indien het in het eerste lid bedoelde voorstel van wet tot wet is
verheven of wordt verheven, en artikel I, onderdeel J, van die wet eerder
in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel WWWW, van deze
wet, wordt in artikel I, onderdeel WWWW, van deze wet de zinsnede
«artikel 5:59, zevende lid» vervangen door: artikel 5:59, eerste lid.

G

Indien het bij koninklijke boodschap van 3 juli 2007 ingediende voorstel
van wet houdende regels tot wijziging van de Wet op het financieel
toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr.
2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese
Unie van 15 december 2004 betreffende de transparantievereisten die
gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot
de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging
van Richtlijn 2001/34/EG (Kamerstukken II 2006/07, 31 093, nr. 2), tot wet is
verheven of wordt verheven, en artikel IV, van die wet eerder in werking is
getreden of treedt dan artikel II, onderdeel O, van deze wet, wordt in
artikel II, onderdeel O, van deze wet, de zinsnede «In artikel 1, onderdeel
b, onder 2°» vervangen door: In artikel 1, onderdeel b, onder 1°.

ARTIKEL IV

1. Bij ministeriële regeling kunnen, voorzover dit noodzakelijk is voor
het herstel van onbedoelde gevolgen van deze wet en zo nodig in
afwijking van deze wet, tijdelijke voorzieningen worden getroffen.

2. Na de plaatsing in de Staatscourant van een krachtens het eerste lid
vastgestelde ministeriële regeling wordt een voorstel van wet tot regeling
van het betrokken onderwerp zo spoedig mogelijk bij de Staten-Generaal
ingediend. Indien het voorstel wordt ingetrokken of indien een van beide
kamers der Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt
de ministeriële regeling onverwijld ingetrokken. Wordt het voorstel tot wet
verheven, dan wordt de ministeriële regeling ingetrokken op het tijdstip
van inwerkingtreding van die wet.

ARTIKEL V

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit
te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen en onderdelen
daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
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ARTIKEL VI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet implementatie richtlijn markten
voor financiële instrumenten.

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

Gegeven te ’s-Gravenhage, 30 oktober 2007
Beatrix

De Minister van Financiën,
W. J. Bos

Uitgegeven de eenendertigste oktober 2007

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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