
31 093 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 (PbEU L 390)

Nr. 11 AMENDEMENT VAN DE LEDEN WEEKERS EN BLANKSMA
Ontvangen 5 juni 2008

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel I, onderdeel G, afdeling 5.1a.1, artikel 5:25c, tweede lid, wordt als
volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt na «jaarverslag;» een woord ingevoegd,
luidende: en.

2. Onderdeel c, ten tweede, komt te luiden:
2°. het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de toestand op de

balansdatum, de gang van zaken gedurende het boekjaar van de uitge-
vende instelling en van de met haar verbonden ondernemingen waarvan
de gegevens in haar jaarrekening zijn opgenomen en dat in het
jaarverslag de wezenlijke risico’s waarmee de uitgevende instelling wordt
geconfronteerd, zijn beschreven.

Toelichting

Lid 2, onderdeel c implementeert artikel 4 lid 2 onderdeel c van de
Transparantierichtlijn. Deze richtlijnbepaling heeft betrekking op de
inhoud van de verklaring die het bestuur dient af te leggen over de
getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag. Lid 2, onderdeel c
van het wetsvoorstel wijkt op twee punten af van de richtlijnbepaling:

1. de wettekst eist met de woorden «en de verwachte gang van zaken
etc.» dat een verklaring omtrent de getrouwheid wordt afgelegd over de
in het jaarverslag uitgesproken vooruitzichten. De richtlijn eist dit niet;
bovendien is de eis van een getrouwheidsverklaring over een uitge-
sproken verwachting exorbitant.

2. de wettekst eist als afzonderlijk document naast de jaarrekening, het
jaarverslag en de bestuursverklaring een beschrijving van de risico’s
waaraan de onderneming is blootgesteld. Dit is gebaseerd op een
onduidelijkheid in de Nederlandse en de Engelse taalversie van de
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richtlijn. Uit de Duitse taalversie blijkt echter onomstotelijk dat de
bestuursverklaring betrekking dient te hebben op de in het jaarverslag
opgenomen beschrijving van de risico’s: «dass er [der Lagebericht] die
wesentlichen Risiken und Ungewissheiten, denen sie ausgesetzt sind,
beschreibt» De Franse taalversie spoort in dit opzicht met de Duitse
taalversie: «et que le rapport de gestion présente _. ainsi qu’une
description des principaux risques et incertitudes auxquels ils sont
confrontés.» Het onderhavige amendement strekt ertoe de wet in
overeenstemming te brengen met de richtlijn.

Weekers
Blanksma
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