Instellingsbesluit betreffende de Commissie Kapitaalmarkt
Het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten (hierna: het bestuur)
Overwegende
dat de Autoriteit Financiële Markten (hierna: AFM) de taken en bevoegdheden
uitoefent inzake het toezicht op de naleving van de regels die partijen bij een openbaar
bod op effecten, gericht op de Nederlandse effectenmarkt, en taken en bevoegdheden
zal uitoefenen inzake het toezicht uit hoofde van de voorziene Wet Invoering
Prospectusrichtlijn, uit hoofde van de voorziene Wet Marktmisbruik, uit hoofde van
de voorziene Wet Toezicht Accountantsorganisaties alsmede uit hoofde van de
voorziene Wet Toezicht Financiële Verslaggeving;
dat krachtens de Wte 1995 de verantwoordelijkheid voor het toezicht berust bij het
bestuur;
dat het bestuur het wenselijk acht een commissie in te stellen die in de aan haar
voorgelegde gevallen beslist over de toepassing van de taken en bevoegdheden van de
AFM, en bijdraagt aan de bredere oordeelsvorming van de AFM, zulks ter bevordering
en handhaving van de effectiviteit en de slagkracht van het toezicht en daaraan
gekoppelde onderwerpen binnen de daarvoor geldende maatschappelijke context,
zulks ter bevordering en handhaving van de effectiviteit en de slagkracht van het
toezicht op de Nederlandse effectenmarkt;
dat de grondslag voor de instelling van een dergelijke commissie is neergelegd in
artikel 4, zevende lid, eerste volzin, van de statuten van de AFM;
heeft het volgende besloten:
1.

Instelling van de Commissie Kapitaalmarkt

Het bestuur stelt de Commissie Kapitaalmarkt (hierna: Commissie) in volgens het
reglement als bijgevoegd bij dit besluit.

2.

Samenstelling Commissie

Als voorzitter van de Commissie wordt aangewezen de heer mr A.W.H. Docters van
Leeuwen, bestuursvoorzitter van de AFM.
De Commissie bestaat verder uit de volgende leden:
de heer P.M. Koster RA
de heer prof. mr. M.W. den Boogert
de heer prof. dr. A.W.A. Boot
de heer dr F.J.G.M. Cremers
de heer mr. S.E. Eisma
de heer prof. dr J.M.G. Frijns
de heer prof drs C.A.J. Herkströter RA
de heer J. den Hoed RA
de heer mr. P.C. van den Hoek
de heer mr. J. Italianer
de heer drs A.G. Jacobs
de heer drs R.M.S.M. Munsters
de heer prof. mr. M.J.G.C. Raaijmakers
de heer prof. mr. G. van Solinge
de heer jhr drs. R.W.F. van Tets

Getekend te Amsterdam op

mr. A.W.H. Docters van Leeuwen
Voorzitter van het Bestuur

P.M. Koster RA
Lid van het Bestuur

