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Juridisch kader: verzoekbrieven financiële verslaggeving  
 

Hieronder vindt u een overzicht van enige relevante wetsartikelen (1 juli 2021).  

Voor de meest actuele informatie zie https://wetten.overheid.nl/ 

 

Wet toezicht financiële verslaggeving (Wtfv)  

 

De relevante artikelen luiden als volgt:  

 

Artikel 1  

 

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt - voor zover niet anders is bepaald - verstaan 

onder:  

 

a. […]  

 

b. effectenuitgevende instelling: uitgevende instelling als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het 

financieel toezicht waarvan Nederland de lidstaat van herkomst is als bedoeld in artikel 5:25a, 

onderdeel c, van die wet:  

 

1° met statutaire zetel in Nederland waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een 

gereglementeerde markt, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, of de 

handel op een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat 

is, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, die gelegen is of functioneert in 

een staat die niet een lidstaat is van de Europese Unie;  

 

2° met statutaire zetel in een andere lidstaat of een staat die geen lidstaat is waarvan effecten zijn 

toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op 

het financieel toezicht;  

 

c. […]  

 

d. financiële verslaggeving:  

 

1° de vastgestelde jaarrekening, bedoeld in artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;  

 

2° het bestuursverslag, bedoeld in artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;  
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3° de gegevens die op grond van artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan de 

jaarrekening en het bestuursverslag worden toegevoegd;  

 

4° indien de effectenuitgevende instelling zetel heeft in een andere lidstaat, de overeenkomstig 

artikel 5:25c, eerste en vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht algemeen verkrijgbaar 

gestelde en opgestelde jaarrekening en het overeenkomstig artikel 5:25c, eerste en vierde lid, van de 

Wet op het financieel toezicht algemeen verkrijgbaar gestelde en opgestelde bestuursverslag;  

 

5° indien de effectenuitgevende instelling zetel heeft in een staat die geen lidstaat is, de 

overeenkomstig artikel 5:25c, eerste en vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht algemeen 

verkrijgbaar gestelde jaarrekening en bestuursverslag dan wel de op grond van artikel 5:25c, eerste 

lid, jo. artikel 5:25v, eerste lid, algemeen verkrijgbaar gestelde jaarlijkse financiële verslaggeving;  

 

6° de algemeen verkrijgbaar gestelde verklaringen inzake de jaarrekening en het bestuursverslag, 

bedoeld in artikel 5:25c, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op het financieel toezicht;  

 

7° de algemeen verkrijgbaar gestelde halfjaarrekening, het algemeen verkrijgbaar gestelde 

halfjaarlijkse bestuursverslag en de algemeen verkrijgbaar gestelde verklaringen, bedoeld in artikel 

5:25d van de Wet op het financieel toezicht dan wel de op grond van artikel 5:25d, eerste lid jo. 

artikel 5:25v, eerste lid algemeen verkrijgbaar gestelde halfjaarlijkse financiële verslaggeving;  

 

8° het opgemaakte jaarlijkse verslag over betalingen aan overheden, bedoeld in artikel 5:25e van de 

Wet op het financieel toezicht of in artikel 392a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.  

 

[…]  

 

 

Artikel 2  

 

1. De Autoriteit Financiële Markten kan ten behoeve van het toezicht op de financiële verslaggeving 

aan een effectenuitgevende instelling om een nadere toelichting verzoeken omtrent de toepassing 

van voorschriften ingevolge artikel 3 van de IAS-verordening Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek, of de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede of vierde tot en met 

tiende lid, 5:25e, 5:25v, eerste lid, of 5:25w van de Wet op het financieel toezicht. Deze nadere 

toelichting wordt verstrekt binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te stellen redelijke 

termijn. 

 

 2. De Autoriteit Financiële Markten is verplicht tot geheimhouding van het in het eerste lid bedoelde 

verzoek en de naar aanleiding daarvan verstrekte nadere toelichting.  

 

2a. Het tweede lid is niet van toepassing ten aanzien van andere organisatieonderdelen van de 

Autoriteit Financiële Markten die belast zijn met het toezicht uit hoofde van andere wetten.  

 

3. Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van de accountantsverklaring, bedoeld in artikel 

393, vijfde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel de verklaring van de accountant, 
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bedoeld in artikel 5:25c, vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht of de verklaring of 

beoordeling van de accountant, bedoeld in artikel 5:25d, derde lid, van die wet.  

 

4. Het eerste lid en de artikelen 3 en 4 zijn niet van toepassing op beleggingsinstellingen als bedoeld 

in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht waarvan de rechten van deelneming op verzoek 

van de deelnemers ten laste van de activa direct of indirect worden ingekocht of terugbetaald.  

 

5. Het bepaalde ingevolge dit artikel en de artikelen 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op 

jaarrekeningen, bestuursverslagen en de daaraan toe te voegen gegevens van een 

effectenuitgevende instelling die ingevolge artikel 394, tweede lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek openbaar zijn gemaakt.  

 

6. De artikelen 5:13 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige 

toepassing op het bepaalde in dit artikel.  

 

7.De Autoriteit Financiële Markten is bevoegd tot overeenkomstige toepassing van artikel 5:20, 

derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde nadere 

toelichting. 

 

Artikel 3  

 

1. De Autoriteit Financiële Markten kan, nadat de in artikel 2, eerste lid, bedoelde nadere toelichting 

is verkregen, aan de effectenuitgevende instelling schriftelijk meedelen dat de financiële 

verslaggeving, of een onderdeel daarvan, niet voldoet aan de in artikel 2, eerste lid, genoemde 

voorschriften. De Autoriteit Financiële Markten kan de in de eerste volzin bedoelde mededeling 

voorts doen indien de in de eerste volzin bedoelde nadere toelichting niet binnen de door de 

Autoriteit Financiële Markten gestelde termijn is verkregen.  

 

2. De in het eerste lid bedoelde mededeling kan vergezeld gaan van een aanbeveling aan de 

effectenuitgevende instelling om binnen een door de Autoriteit Financiële Markten te bepalen 

redelijke termijn een bericht algemeen verkrijgbaar te stellen en bij de Autoriteit Financiële Markten 

te deponeren waarin de effectenuitgevende instelling:  

 

a. uitlegt op welke wijze de in het eerste lid bedoelde voorschriften in de toekomst zullen worden 

toegepast en de gevolgen daarvan voor de financiële verslaggeving beschrijft; of  

 

b. uitlegt op welke onderdelen de financiële verslaggeving niet voldoet aan de ingevolge artikel 3 van 

de IAS-verordening, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of de artikelen 5:25c, tweede, 

vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede lid of vierde tot en met tiende lid, 5:25e, 5:25v, eerste lid, of 5:25w 

van de Wet op het financieel toezicht gestelde voorschriften en de gevolgen daarvan voor de 

financiële verslaggeving beschrijft.  

 

3. De Autoriteit Financiële Markten is verplicht tot geheimhouding van de in het eerste lid bedoelde 

mededeling en de in het tweede lid bedoelde aanbeveling. De Autoriteit Financiële Markten kan in 

afwijking van de eerste volzin de gegevens verkregen bij uitvoering van zijn taak op grond van deze 
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wet, verstrekken aan de met verschillende taken belaste organisatie-onderdelen van de Autoriteit 

Financiële Markten.  

 

4. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld met betrekking tot:  

a. aan het in het tweede lid bedoelde bericht toe te voegen stukken, en  

 

b. de wijze waarop en de termijn waarbinnen het bericht, bedoeld in het tweede lid, algemeen 

verkrijgbaar wordt gesteld en bij de Autoriteit Financiële Markten wordt gedeponeerd.  

 

 

Artikel 4  

 

1. De Autoriteit Financiële Markten kan een verzoek als bedoeld in artikel 452 van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek doen, indien een effectenuitgevende instelling onvoldoende gevolg heeft 

gegeven aan artikel 2, eerste lid bedoelde verzoek of artikel 5:20 van de Algemene wet 

bestuursrecht.  

 

2. De Autoriteit Financiële Markten kan, nadat zij een mededeling als bedoeld in artikel 3, eerste lid, 

aan de effectenuitgevende instelling heeft gedaan zonder dat zij daarbij een aanbeveling als bedoeld 

in artikel 3, tweede lid, heeft gedaan, in het belang van een adequate functionering van de 

effectenmarkten of de positie van de belegger op die markten, een verzoek als bedoeld in artikel 447 

of 454 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek doen.  

 

3. De Autoriteit Financiële Markten kan een verzoek als bedoeld in artikel 447 of 454 van Boek 2 van 

het Burgerlijk Wetboek doen, indien de effectenuitgevende instelling onvoldoende gevolg heeft 

gegeven aan een aanbeveling als bedoeld in artikel 3, tweede lid, of aan het ingevolge artikel 3, 

vierde lid, bepaalde.  

 

4. De Autoriteit Financiële Markten brengt het feit dat zij een verzoek als bedoeld in artikel 447, 452 

of 454 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan ter openbare kennis, nadat zij de 

effectenuitgevende instelling in de gelegenheid heeft gesteld binnen een redelijke termijn ter 

openbare kennis te brengen dat de Autoriteit Financiële Markten een verzoek als bedoeld in artikel 

447, 452 of 454 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan en de effectenuitgevende 

instelling daarvan geen gebruik heeft gemaakt. Indien de Autoriteit Financiële Markten het feit dat 

een verzoek is ingediend ter openbare kennis brengt, vermeldt zij daarbij de naam van de 

effectenuitgevende instelling, de datum van indiening van het verzoek, de wettelijke grondslag voor 

het verzoek en, indien het een verzoek als bedoeld in het tweede of derde lid betreft, in welk opzicht 

de financiële verslaggeving volgens het verzoek herziening behoeft.  

 

5. Artikel 2, lid 2 en 2a, zijn van overeenkomstige toepassing op uit een nadere toelichting afkomstige 

gegevens en inlichtingen die aan de Autoriteit Financiële Markten is verstrekt op grond van een bevel 

ingevolge artikel 452, vierde lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op verzoeken als bedoeld 

in dit artikel.  

 



5 
 

6. De Autoriteit Financiële Markten kan in verzoeken als bedoeld in dit artikel uit een nadere 

toelichting afkomstige gegevens of inlichtingen opnemen die aan haar zijn verstrekt op grond van 

artikel 2, eerste lid, of op grond van een bevel ingevolge artikel 452, vierde lid, van Boek 2 van het 

Burgerlijk Wetboek.  

 

[…]  

 

Wet op het financieel toezicht (Wft)  

 

De relevante artikelen luiden als volgt:  

 

Artikel 5:25a  

 

1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt, voor zover nodig, in afwijking van artikel 1:1, verstaan 

onder:  

 

a. aandeelhouder: degene die middellijk of onmiddellijk houder is, al dan niet voor eigen rekening, 

van aandelen of certificaten van aandelen in een uitgevende instelling;  

 

b. accountant: een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek of indien een uitgevende instelling zetel heeft in een andere lidstaat een externe 

accountant die, op grond van de wetgeving van die lidstaat ter implementatie van artikel 34 van de 

richtlijn jaarrekening, bevoegd is tot controle van de jaarrekening;  

 

c. lidstaat van herkomst: lidstaat van herkomst als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de 

richtlijn transparantie;  

 

 

Artikel 5:25m  

 

1. Een uitgevende instelling stelt gereglementeerde informatie op niet-discriminatoire wijze 

algemeen verkrijgbaar. De uitgevende instelling maakt daarbij gebruik van media waarvan 

redelijkerwijs mag worden aangenomen dat een snelle en doeltreffende verspreiding van de 

gereglementeerde informatie in alle lidstaten is gewaarborgd.  

 

2. De algemeenverkijgbaarstelling, bedoeld in het eerste lid, vindt plaats door middel van een 

persbericht dat gelijktijdig wordt uitgebracht in Nederland alsmede in elke andere lidstaat waar de 

door de uitgevende instelling uitgegeven financiële instrumenten met haar instemming zijn 

toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of waar ter zake van die instrumenten met 

haar instemming verzocht is om toelating tot de handel op een dergelijke markt.  

 

[...]  
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5. De uitgevende instelling zendt de gereglementeerde informatie gelijktijdig met de 

algemeenverkrijgbaarstelling aan de instantie, bedoeld in het vierde lid, alsmede indien deze niet als 

zodanig is aangewezen aan de Autoriteit Financiële Markten.  

 

[...]  

 

Burgerlijk Wetboek Boek 2 (BW 2)  

 

Artikel 452  

 

1. Op verzoek van de Stichting Autoriteit Financiële Markten kan de ondernemingskamer van het 

gerechtshof Amsterdam een statutair in Nederland gevestigde effectenuitgevende instelling als 

bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bevelen aan de 

verzoeker een nadere toelichting omtrent de toepassing van de bij of krachtens artikel 3 van 

verordening (EG) 1606/2002 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 

juli 2002 betreffende de toepassing van internationale standaarden voor jaarrekeningen (PbEG L 

243), deze titel, of de artikelen 5:25c, tweede, vierde of vijfde lid, 5:25d, tweede of vierde tot en met 

tiende lid, 5:25e, artikel 5:25v, eerste lid, of artikel 5:25w van de Wet op het financieel toezicht 

geldende voorschriften in de financiële verslaggeving als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de 

Wet toezicht financiële verslaggeving te verschaffen. 

 

2. Het verzoek wordt met redenen omkleed en kan, met inachtneming van het in de artikelen 2 tot 

en met 4 van de Wet toezicht financiële verslaggeving bepaalde, worden gedaan tot negen maanden 

na: 

 

a. de dag van toezending aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten van de in artikel 1, onderdeel 

d, onder 1°, 2° en 3°, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedoelde stukken op grond van 

artikel 5:25o, eerste en vierde lid, van de Wet op het financieel toezicht; 

 

b. de dag van toezending aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten van de in artikel 1, onderdeel 

d, onder 4° tot en met 8°, van de Wet toezicht financiële verslaggeving bedoelde stukken op grond 

van artikel 5:25m, vijfde lid, van de Wet op het financieel toezicht; 

 

c. de dag waarop de jaarrekening openbaar is gemaakt, bedoeld in artikel 394 lid 1, indien het een 

effectenuitgevende instelling betreft met statutaire zetel in Nederland, waarvan effecten alleen zijn 

toegelaten tot de handel op een met een gereglementeerde markt vergelijkbaar systeem in een staat 

die geen lidstaat is. 

 

3. De leden 1 en 2 van artikel 450 zijn van overeenkomstige toepassing. Andere belanghebbenden 

dan de rechtspersoon, vennootschap, effectenuitgevende instelling of beleggingsinstelling, bedoeld 

in artikel 447, lid 1, waarop het verzoek betrekking heeft, worden niet opgeroepen en kunnen geen 

verweerschrift indienen.  

 

4. Indien de ondernemingskamer het verzoek toewijst, kan zij aan de effectenuitgevende instelling 

een bevel geven omtrent de wijze waarop deze een nadere toelichting omtrent de toepassing van de 
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in het eerste lid bedoelde voorschriften verschaft. De effectenuitgevende instelling is verplicht met 

inachtneming van het bevel de nadere toelichting te verschaffen.  

 

5. De ondernemingskamer kan bepalen dat, indien of zolang de effectenuitgevende instelling niet 

voldoet aan het bevel, de effectenuitgevende instelling aan de Stichting Autoriteit Financiële 

Markten een door de ondernemingskamer vast te stellen dwangsom verbeurt. De artikelen 611a tot 

en met 611i van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zijn van overeenkomstige toepassing.  

 

[…]  

 

 

Artikel 453  

 

1. De griffier van de ondernemingskamer doet ten kantore van het handelsregister een afschrift van 

de beschikking van de ondernemingskamer neerleggen. Indien de beschikking betrekking heeft op 

een effectenuitgevende instelling als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de Wet toezicht financiële 

verslaggeving verstrekt de griffier van de ondernemingskamer voorts een afschrift van de beschikking 

aan de Stichting Autoriteit Financiële Markten. Afschriften van beschikkingen die niet voorlopig ten 

uitvoer kunnen worden gelegd, worden nedergelegd zodra zij in kracht van gewijsde zijn gegaan.  

 

2. Tot het instellen van beroep in cassatie tegen de beschikkingen van de ondernemingskamer uit 

hoofde van deze titel is, buiten de personen bedoeld in het eerste lid van artikel 426 van het 

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, bevoegd de rechtspersoon, vennootschap of instelling ten 

aanzien waarvan de ondernemingskamer een beschikking heeft genomen, ongeacht of deze bij de 

ondernemingskamer is verschenen. 

 

Algemene wet bestuursrecht 

Artikel 5:13          

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor 

de vervulling van zijn taak nodig is. 

Artikel 5:20          

1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle 

medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden. 

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, 

kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht 

voortvloeit.  

3. Het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder werkzaam is, is 

bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het eerste lid. 

 


