
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2012–2013 

33 589 Wijziging van de Wet tot wijziging van de Wet op 
het financieel toezicht, het Burgerlijk Wetboek, 
de Wet op de economische delicten en enige 
fiscale wetten ter implementatie van richtlijn 
nr. 2011/61/EU van het Europees Parlement en 
de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 
inzake beheerders van alternatieve 
beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de 
Verordeningen (EG) Nr. 1060/2009 en (EU) 
Nr. 1095/2010 (PbEU L 2011, L 174) 
(implementatie vrijstelling artikel 2, derde lid, 
onderdeel e, van de AIFM-richtlijn) 

Nr. 2  VOORSTEL VAN WET 

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 het 

voorstel van wet Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale 
wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake 
beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) 
Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174), indien deze tot 
wet wordt verheven, te wijzigen ter implementatie van artikel 2, derde lid, 
onderdeel b, van die richtlijn; 

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

ARTIKEL  I  

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 april 2012 ingediende 
voorstel van wet Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale 
wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake 
beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) 
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Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) (Kamerstukken 
33 235) tot wet wordt verheven en die wet later in werking is getreden of 
treedt dan deze wet, komt het ingevolge artikel I, onderdeel E van die wet 
in te voegen artikel 1:13a, eerste lid, onderdeel d, te luiden: 

d. nationale, regionale en lokale overheden van de lidstaten en organen 
of andere instellingen die fondsen ter ondersteuning van socialezeker-
heids- en pensioenstelsels beheren;. 

ARTIKEL  II  

Indien het bij koninklijke boodschap van 19 april 2012 ingediende 
voorstel van wet Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, het 
Burgerlijk Wetboek, de Wet op de economische delicten en enige fiscale 
wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2011/61/EU van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese Unie van 8 juni 2011 inzake 
beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de 
Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) 
Nr. 1060/2009 en (EU) Nr. 1095/2010 (PbEU 2011, L 174) (Kamerstukken 
33 235) tot wet is of wordt verheven en die wet eerder in werking is 
getreden of treedt dan deze wet, komt artikel 1:13a, eerste lid, onderdeel 
d, van de Wet op het financieel toezicht als volgt te luiden: 

d. nationale, regionale en lokale overheden van de lidstaten en organen 
of andere instellingen die fondsen ter ondersteuning van socialezeker-
heids- en pensioenstelsels beheren;.
  

ARTIKEL III  

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

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

Gegeven

De Minister van Financiën,
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