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Verwerkte publicaties 
 
Staatsblad Kamerstuk 

nrs. 
Naam  

2006, nr. 475 29.708 Wet op het finaniceel toezicht 
2006, nr. 605 30.658 Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht 
2006, nr. 613 30.672 Wet implementatie kapitaalakkoord Bazel 2 (2006/48/EG en 2006/49/EG)  
2007, nr. 202 30.419 Wet implementatie overnamerichtlijn (2004/25/EG) 
2007, nr. 194 30.560 Wijziging Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen i.v.m. 5e richtlijn motorrij-

tuigverzekering 
2007, nr. 406 31.086 Wet implementatie MiFID  
2008, nr. 476 31.093 Wet implementatie transparantierichtlijn 
2008, nr. 333 31.131 Wet implementatie Richtlijn toezicht herverzekeraars (2005/68/EG) 
2008, nr. 394 31.724 Wet tijdelijke toezichthoudersvoorschriften 
2008, nr. 545 31.468 Reparatiewet Wft 
2009, nr. 106 31.768 Samenloop noodregeling en vangnetregeling 
   
 

  



 

Lijst van verkorte citeertitels (gesorteerd op nummer) 
 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 

73/239/EEG Eerste richtlijn schadeverzekeraars Eerste Richtlijn nr. 73/239/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 24 juli 1973 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende de toegang tot het 
directe verzekeringsbedrijf, met uitzonde-
ring van de levensverzekeringsbranche 
en de uitoefening daarvan (PbEG L 228). 
 

78/473/EEG Richtlijn communautaire co-
assurantie 

Richtlijn nr. 78/473/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 30 
mei 1978 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen op het 
gebied van de communautaire co-
assurantie (PbEG L 151). 
 

78/660/EEG Vierde vennootschapsrichtlijn  Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 
 

78/660/EEG Vierde EG-richtlijn vennootschaps-
recht 
 

Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 

78/660/EEG Richtlijn jaarrekening Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 
 

78/660/EEG Vierde EG-richtlijn vennootschaps-
recht 
 

Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 

78/660/EEG Vierde jaarrekeningrichtlijn Vierde richtlijn nr. 78/660/EEG van de 
Raad van 25 juli 1978 op de grondslag 
van artikel 54, lid 3, sub g) van het Ver-
drag betreffende de jaarrekening van 
bepaalde vennootschapsvormen (PbEG L 
222). 
 

83/349/EEG Richtlijn geconsolideerde jaarreke-
ning 

Zie Zevende richtlijn geconsolideerde 
jaarrekening 
 

83/349/EEG Zevende richtlijn geconsolideerde 
jaarrekening 

Zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschappen 
van 13 juni 1983 op de grondslag van 
artikel 54, derde lid, sub g), van het Ver-
drag betreffende de geconsolideerde 
jaarrekening (PbEG L 193).  
 

83/349/EEG Richtlijn geconsolideerde jaarreke-
ning 

Zie Zevende richtlijn geconsolideerde 
jaarrekening  
 

84/641/EEG Richtlijn hulpverlening op reis Richtlijn nr. 84/641/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 10 
december 1984 houdende wijziging, in-
zonderheid wat de hulpverlening op reis 
betreft, van de richtlijn hulpverlening op 
reis. 
 

85/611/EEG Richtlijn beleggingsinstellingen Zie ICBE-richtlijn 
 

85/611/EEG ICBE-richtlijn Richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad van 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
de Europese Gemeenschappen van 20 
december 1985 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende bepaalde instellingen 
voor collectieve belegging in effecten, 
PbEG L 375. 
 

85/611/EEG UCITS richtlijn Richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 20 
december 1985 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende bepaalde instellingen 
voor collectieve belegging in effecten, 
PbEG L 375. 
 

86/635/EEG Richtlijn jaarrekening banken Richtlijn nr. 86/635/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 8 
december 1986 betreffende de jaarreke-
ning en de geconsolideerde jaarrekening 
van banken en andere financiële instellin-
gen (PbEG L 372) 
 

87/102/EEG Richtlijn consumentenkrediet Richtlijn nr. 87/102/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 22 
december 1986 betreffende de harmoni-
satie van de wettelijke en bestuursrechte-
lijke bepalingen der lidstaten inzake het 
consumentenkrediet (PbEG L 42). 
 

87/344/EEG Richtlijn rechtsbijstandverzekering Richtlijn nr. 87/344/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 22 
juni 1987 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende de rechtsbijstandverzekering 
(PbEG L 185). 
 

88/357/EEG Tweede richtlijn schadeverzekering Tweede Richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 22 juni 
1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffen-
de het verzekeringsbedrijf, met uitzonde-
ring van de levensverzekeringsbranche, 
tot vaststelling van bepalingen ter bevor-
dering van de daadwerkelijke uitoefening 
van het vrij verrichten van diensten 
(88/357/EEG). 
Zie Vierde richtlijn motorrijtuigenverzeke-
ring 
 

88/357/EEG Vierde richtlijn motorrijtuigenverzeke-
ring 

Richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 22 
juni 1988 tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende het bedrijf van directe verzekeraar, 
met uitzondering van de levensverzeke-
ringsbranche, tot vaststelling van bepa-
lingen ter bevordering van de daadwerke-
lijke uitoefening van het vrij verrichten van 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
diensten en houdende wijziging van richt-
lijn 73/239/EEG (PbEG L 172). 
 

91/674/EEG Richtlijn jaarrekening verzekeraars Richtlijn nr. 91/674/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 19 
december 1991 betreffende de jaarreke-
ning en de geconsolideerde jaarrekening 
van verzekeringsondernemingen (PbEG L 
374). 
 

92/49/EEG Derde richtlijn schadeverzekeraars Richtlijn nr. 92/49/EEG van 18 juni 1992 
tot coördinatie van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de toegang tot het directe verzekerings-
bedrijf, met uitzondering van de levens-
verzekeringsbranche, en houdende wijzi-
ging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 
88/357/ EEG (PbEG L 228). 
 

93/6/EEG Richtlijn kapitaaltoereikendheid Richtlijn nr. 93/6/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 15 
maart 1993 inzake de kapitaaltoereikend-
heid van beleggingsondernemingen en 
kredietinstellingen (PbEG L 141). 
 

93/22/EEG Richtlijn beleggingsdiensten Richtlijn nr. 93/22/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 10 
mei 1993 betreffende het verrichten van 
diensten op het gebied van beleggingen 
in effecten (PbEG L 141). 
 

94/19/EG Richtlijn depositogarantiestelsels Richtlijn nr. 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 30 mei 1994 (PbEG L 135). 
 

95/26/EG BCCI-richtlijn Richtlijn nr. 95/26/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 29 juni 1995 tot wijziging van de 
Richtlijnen 77/80/ EEG en 89/646/EEG op 
het gebied van kredietinstellingen, de 
Richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/ EEG op 
het gebied van het schadeverzekerings-
bedrijf, de Richtlijnen 79/267/EEG en 
92/96/EEG op het gebied van het levens-
verzekeringsbedrijf, Richtlijn 93/22/EEG 
op het gebied van beleggingsonderne-
mingen en Richtlijn 85/611/ EEG op het 
gebied van instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s), teneinde 
het bedrijfseconomische toezicht te ver-
sterken (PbEG L 168). 
 

97/9/EG Richtlijn belegegrscompensatiestel-
sels 

Richtlijn nr. 97/9/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 3 maart 1997 inzake de beleg-
gerscompensatiestelsels (PbEG L 84). 
 

98/26/EG Finaliteitsrichtlijn Richtlijn nr. 98/26/EG van het Europees 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 19 mei 1998 betreffende het 
definitieve karakter van de afwikkeling 
van betalingen en effectentransacties in 
betalings- en afwikkelsystemen (PbEG L 
166). 
 

98/78/EG Richtlijn verzekeringsgroepen Richtlijn nr. 98/78/EG van het Europese 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 27 oktober 1998 betreffende het 
aanvullend toezicht op verzekeringson-
dernemingen in een verzekeringsgroep 
(PbEG L 330). 
 

98/78/EG Verzekeringsgroepenrichtlijn Zie Richtlijn verzekeringsgroepen 
 

 Richtlijn verzekeraars in een verze-
keringsgroep 
 

Zie Richtlijn verzekeringsgroepen 

2000/12/EG Codificatierichtlijn banken Richtlijn nr. 2000/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 20 maart 2000 betreffende de 
toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen 
(PbEG L 126). 
 

2000/12/EG Richtlijn banken Zie Codificatierichtlijn banken 
 

2000/26/EG Vierde richtlijn motorrijtuigenverzeke-
ring 

Richtlijn nr. 2000/26/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 16 mei 2000 inzake de onderlin-
ge aanpassing van de wetgevingen van 
de lidstaten betreffende de verzekering 
tegen de wettelijke aansprakelijkheid 
waartoe deelneming aan het verkeer van 
motorrijtuigen aanleiding kan geven en 
houdende wijziging van de Richtlijnen 
73/239/EEG en 88/357/ EEG van de 
Raad (PbEG L 181). 
 

 Vierde WAM-richtlijn Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering 
 

2000/31/EG Richtlijn inzake elektronische handel Richtlijn nr. 2000/31/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 8 juni 2000 betreffende bepaal-
de juridische aspecten van de diensten 
van de informatiemaatschappij, met name 
de elektronische handel, in de interne 
markt (PbEG L 178). 
 

2000/ 35/EG Richtlijn betreffende bestrijding van 
betalingsachterstand bij han-
delstransacties 

Richtlijn 2000/ 35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 29 juni 2000 betreffende bestrij-
ding van betalingsachterstand bij handels-
transacties 
 

2000/46/EG Richtlijn electronisch geld Richtlijn nr. 2000/46/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
Unie van 18 september 2000 betreffende 
de toegang tot, de uitoefening van en het 
bedrijfseconomisch toezicht op de werk-
zaamheden van instellingen voor elektro-
nisch geld (PbEG L 275). 
 

2001/17/EG Richtlijn sanering en liquidatie van 
verzekeringsondernemingen 

Richtlijn nr. 2001/17/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 4 april 2001 betreffende de sa-
nering en liquidatie van verzekeringson-
dernemingen (PbEG L 110). 
 

2001/24/EG Richtlijn sanering en liquidatie van 
kredietinstellingen 

Richtlijn nr. 2001/24/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 4 april 2001 betreffende de sa-
nering en liquidatie van kredietinstellingen 
(PbEG L 125). 
 

2001/107/EG UCITS III Richtlijn nr. 2001/107/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Euro-
pese Unie van 21 januari 2002 tot wijzi-
ging van Richtlijn 85/611/EEG van de 
Raad tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffen-
de bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) met het oog 
op de reglementering van beheermaat-
schappijen en vereenvoudigde pros-
pectussen (PbEG L 41). 
 

2001/108/EG UCITS III Richtlijn nr. 2001/108/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Euro-
pese Unie van 21 januari 2002 tot wijzi-
ging van Richtlijn 85/611/EEG van de 
Raad tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betreffen-
de bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s), betreffende 
beleggingen van icbe’s (PbEG L 41). 
 

2002/12/EG Solvency I Richtlijn nr. 2002/12/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 5 maart 2002 tot wijziging van 
richtlijn 79/267/EEG van de Raad op het 
gebied van de solvabiliteitsmargevereis-
ten voor levensverzekeringsondernemin-
gen (PbEG L 77) en richtlijn nr. 
2002/13/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van de Europese Unie van 5 
maart 2002 tot wijziging van richtlijn 
73/239/EEG van de Raad op het gebied 
van de solvabiliteitsmargevereisten voor 
schadeverzekeringsondernemingen 
(PbEG L 77). 
 

2002/13/EG Solvency I Richtlijn nr. 2002/13/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 5 maart 2002 tot wijziging van 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
richtlijn 73/239/EEG van de Raad op het 
gebied van de solvabiliteitsmargevereis-
ten voor schadeverzekeringsondernemin-
gen (PbEG L 77). 
 

2002/47/EG Richtlijn financiëlezekerheidsover-
eenkomsten 

Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Europees 
Parlement en de Europese Raad van de 
Europese Unie van 6 juni 2002 betreffen-
de financiëlezekerheidsovereenkomsten. 
 

2002/65/EG Richtlijn verkoop op afstand Richtlijn nr. 2002/65/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 23 september 2002 betreffende 
de verkoop op afstand van financiële 
diensten aan consumenten en tot wijzi-
ging van de Richtlijnen 90/619/ EEG, 
97/7/EG en 98/27/EG van de Raad 
(PbEG L 271). 
 

2002/65/EG Richtlijn verkoop op afstand van 
financiële diensten 
 

Zie Richtlijn verkoop op afstand  

2002/83/EG Richtlijn levensverzekeraars Richtlijn nr. 2002/83/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 5 november 2002 betreffende 
levensverzekering (PbEG L 345). 
 

2002/87/EG Richtlijn financiële conglomeraten Zie Fico richtlijn 
2002/87/EG Fico-richtlijn Richtlijn nr. 2002/87/EG van het Europees 

Parlement en de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 16 december 2002 
betreffende het aanvullende toezicht op 
kredietinstellingen, verzekeringsonder-
nemingen en beleggingsondernemingen 
in een financieel conglomeraat en tot 
wijziging van de Richtlijnen 73/239/EEG, 
79/267/EEG, 92/ 49/EEG, 92/96/ EEG, 
93/6/EEG en 93/22/EEG van de Raad en 
van de Richtlijnen 98/78/EG en 
2000/12/EG van het Europees Parlement 
en de Raad (PbEG L 35). 
 

2002/92/EG Richtlijn verzekeringsbemiddeling Richtlijn nr. 2002/92/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 9 december 2002 betreffende 
verzekeringsbemiddeling (PbEG L 9). 
 

2003/6/EG Richtlijn marktmisbruik Richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 28 januari 2003 betreffende 
handel met voorwetenschap en marktma-
nipulatie (PbEU L 96). 
 

2003/51/EG Richtlijn jaarrekening financiële in-
stellingen 
 

Richtlijn nr. 2003/51/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 18 juni 2003 tot 
wijziging van de richtlijnen 78/660/EEG, 
83/349/ EEG, 86/635/EEG en 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
91/674/EEG van de Raad betreffende de 
jaarrekening en de geconsolideerde jaar-
rekening van bepaalde vennootschaps-
vormen, banken en andere financiële 
instellingen, en verzekeringsondernemin-
gen (PbEU 178). 
 

2003/71/EG Richtlijn prospectus Zie Prospectusrichtlijn 
 

2003/71/EG Prospectusrichtlijn Richtlijn nr. 2003/71/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 4 november 2003 betreffende 
het prospectus dat gepubliceerd moet 
worden wanneer effecten aan het publiek 
worden aangeboden of tot de handel 
worden toegelaten en tot wijziging van 
Richtlijn 2001/34/ EG (PbEG L 345). 
 

2003/87/EG Emissierichtlijn Richtlijn nr. 2003/87/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 13 oktober 2003 tot vaststelling 
van een regeling voor de handel in broei-
kasgasemissierechten binnen de Ge-
meenschap en tot wijziging van richtlijn 
96/61/EG (PbEU L 275). 
 

2003/124/EG Uitvoeringsrichtlijn definities en 
openbaarmaking 

Richtlijn nr. 2003/124/EG van de Com-
missie van de Europese Gemeenschap-
pen van 22 december 2003 tot uitvoering 
van Richtlijn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat de definitie en 
openbaarmaking van voorwetenschap en 
de definitie van marktmanipulatie betreft 
(PbEU L 339). 
 

2003/125/EG Uitvoeringsrichtlijn aanbevelingen Richtlijn 2003/125/EG van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen van 
22 december 2003 tot uitvoering van 
richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat de juiste voor-
stelling van beleggingsaanbevelingen en 
de bekendmaking van belangenconflicten 
betreft (PbEU L339). 
 

2004/25/EG Richtlijn openbaar overnamebod 
 

Zie Overnamerichtlijn 

2004/25/EG Overnamerichtlijn Richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 21 april 2004 betreffende het 
openbaar overnamebod (PbEU L 142). 
 

2004/39/EG Herziene richtlijn beleggingsdiensten 
 

Zie MiFID richtlijn 

2004/39/EG MiFID richtlijn Richtlijn nr. 2004/39/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 21 april 2004 betreffende mark-
ten voor financiële instrumenten, tot wijzi-
ging van de Richtlijnen 85/ 611/EEG en 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
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). 
 

2004/39/EG Richtlijn betreffende markten voor 
financiële instrumenten 
 

Zie MiFID richtlijn 

2004/72/EG Uitvoeringsrichtlijn gebruikelijke 
marktpraktijken en meldingsregeling 

Richtlijn nr. 2004/72/EG van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen 
van 29 april 2004 tot uitvoering van Richt-
lijn 2003/6/ EG van het Europees Parle-
ment en de Raad wat gebruikelijke markt-
praktijken, de definitie van voorweten-
schap met betrekking tot van grondstoffen 
afgeleide instrumenten, het opstellen van 
lijsten van personen met voorwetenschap, 
de melding van transacties van leidingge-
vende personen en de melding van ver-
dachte transacties betreft (PbEU L 72). 
 

2004/109/EG Transparantierichtlijn Richtlijn nr. 2004/109/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Euro-
pese Unie van 15 december 2004 betref-
fende de transparantievereisten die gel-
den voor informatie over uitgevende in-
stellingen waarvan effecten tot de handel 
op een gereglementeerde markt zijn toe-
gelaten en tot wijziging van Richtlijn 
2001/34/EG 
 

2004/109/EG Richtlijn transparantie Zie Transparantierichtlijn 
 

2005/60/EG Derde witwasrichtlijn Richtlijn nr. 2005/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 26 oktober 
2005 tot voorkoming van het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen 
van geld en de financiering van terrorisme 
(Pb EU L 309) 
 

2005/68/EG Richtlijn toezicht herverzekeraars Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 16 november 2005 betreffende 
herverzekering en houdende wijziging van 
richtlijnen 73/239/EEG en 92/49/EEG van 
de Raad en van richtlijnen 98/78/ EG en 
2002/ 83/EG (PbEU L 323). 
 

2005/68/EG Richtlijn herverzekering Zie richtlijn toezicht herverzekeraars 
 

2006/48/EG Herziene richtlijn banken Richtlijn nr. 2006/48/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 14 juni 2006 betreffende de 
toegang tot en de uitoefening van de 
werkzaamheden van kredietinstellingen 
(herschikking) (PbEU L 177). 
 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 

2006/49/EG Herziene richtlijn kapitaaltoereikend-
heid. 

Richtlijn nr. 2006/49/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 14 juni 2006 inzake de kapitaal-
toereikendheid van beleggingsonderne-
mingen en kredietinstellingen (herschik-
king) (PbEU L 177/201) 
 

2006/73/EG Uitvoeringsrichtlijn MiFID Richtlijn nr. 2006/73/EG van de Commis-
sie 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 ne-
men organisatorische eisen en voorwaar-
den voor de bedrijfsuitoefening en wat 
betreft de definitie van begrippen voor de 
toepassing van genoemde richtlijn (PbEU 
L 241). 
 

2007/14/EG Uitvoeringsrichtlijn transparantie Richtlijn nr. 2007/14/EG van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen 
van 8 maart 2007 tot vaststelling van con-
crete uitvoeringsvoorschriften van een 
aantal bepalingen van Richtlijn 2004/109/ 
EG betreffende de transparantievereisten 
die gelden voor informatie over uitgeven-
de instellingen waarvan effecten tot de 
handel op een gereglementeerde markt 
zijn toegelaten (PbEU L 69). 
 

2007/16/EG Uitvoeringsrichtlijn ICBE’s Uitvoeringsrichtlijn beleggingsinstellingen 
 

2007/16/EG Uitvoeringsrichtlijn beleggingsinstel-
lingen 

Richtlijn nr. 2007/16/EG van de Commis-
sie van de Europese Gemeenschappen 
van 19 maart 2007 tot uitvoering van 
Richtlijn 85/ 611/EEG van de Raad tot 
coördinatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen betreffende be-
paalde instellingen voor collectieve be-
legging in effecten (icbe’s) wat de verdui-
delijking van bepaalde definities betreft 
(PbEU L 79). 
 

2007/64/EG Betaaldienstenrichtlijn Richtlijn nr. 2007/64/EG van het Europees 
Parlement en de Europese Raad van 13 
november 2007 betreffende betalings-
diensten in de interne markt tot wijziging 
van de Richtlijnen 97/7/EG, 2002/65/EG, 
2005/60/ EG en 2006/48/EG, en tot in-
trekking van Richtlijn 97/5/EG (PbEU L 
319). 
 

Verordening (EG) 
nr. 1287/2006 

Uitvoeringsverordening markten voor 
financiële instrumenten 

Verordening (EG) nr. 1287/2006 van de 
Commissie van de Europese Gemeen-
schappen van 10 augustus 2006 tot uit-
voering van Richtlijn 2004/39/EG van het 
Europese Parlement en de Raad wat de 
voor beleggingsonderneming geldende 



 

Nummer Citeertitel Volledige titel 
 
verplichtingen betreffende het bijhouden 
van gegevens, het melden van transac-
ties, 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). 
 

Verordening(EG) 
nr. 1569/2007 

Verordening inzake gelijkwaardig-
heid van verslaggevingsstandaarden 
van derde landen 

Verordening(EG) nr. 1569/2007 van de 
Commissie van de Europese Gemeen-
schappen van 21 december 2007 waarbij 
ter uitvoering van de Richtlijnen 
2003/71/EG en 2004/109/ EG van het 
Europees Parlement en de Raad een 
mechanisme wordt opgezet voor het ne-
men van een besluit over de gelijkwaar-
digheid van standaarden voor jaarreke-
ningen die door effectenuitgevende instel-
lingen van derde landen worden toege-
past (PbEU 340). 
 

Verordening (EG) 
1346/2000 

EG-Insolventieverordening) Verordening (EG) 1346/2000 van de 
Raad van de Europese Unie van 29 mei 
2000 betreffende insolventieprocedures 
(PbEG L 160). 
 

Verordening (EG) 
1346/2000 
 

Insolventieverordening) Zie EG-Insolventieverordening 

Verordening (EG) 
nr. 809/2004 

Prospectusverordening Verordening (EG) nr. 809/2004 van de 
Europese Commissie van 29 april 2004 
tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie wat de in het pros-
pectus te verstrekken informatie, de 
vormgeving van het prospectus, de op-
neming van informatie door middel van 
verwijzing, de publicatie van het prospec-
tus en de verspreiding van advertenties 
betreft (PbEU L 149). 
 

 



 

Lijst van verkorte citeertitels (alfabetisch gesorteerd) 
 

Citeertitel Nummer Volledige titel 
 

Banken, Richtlijn 2000/12/EG Zie Codificatierichtlijn banken 
 

BCCI-richtlijn 95/26/EG Richtlijn nr. 95/26/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 29 juni 1995 tot wijziging van 
de Richtlijnen 77/80/ EEG en 
89/646/EEG op het gebied van krediet-
instellingen, de Richtlijnen 73 /239/EEG 
en 92/49/ EEG op het gebied van het 
schadeverzekeringsbedrijf, de Richtlijnen 
79/267/EEG en 92/96/EEG op het ge-
bied van het levensverzekeringsbedrijf, 
Richtlijn 93/22/EEG op het gebied van 
beleggingsondernemingen en Richtlijn 
85/611/ EEG op het gebied van instellin-
gen voor collectieve belegging in effec-
ten (icbe’s), teneinde het bedrijfsecono-
mische toezicht te versterken (PbEG L 
168). 
 

Beleggerscompensatiestelsels, Richt-
lijn 

97/9/EG Richtlijn nr. 97/9/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 3 maart 1997 inzake de beleg-
gerscompensatiestelsels (PbEG L 84). 
 

Beleggingsdiensten, Richtlijn 93/22/EEG Richtlijn nr. 93/22/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 10 
mei 1993 betreffende het verrichten van 
diensten op het gebied van beleggingen 
in effecten (PbEG L 141). 
 

Beleggingsinstellingen, Richtlijn 85/611/EEG Zie ICBE-richtlijn 
 

Betaaldienstenrichtlijn 2007/64/EG Richtlijn nr. 2007/64/EG van het Euro-
pees Parlement en de Europese Raad 
van 13 november 2007 betreffende beta-
lingsdiensten in de interne markt tot wij-
ziging van de Richtlijnen 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/ EG en 
2006/48/EG, en tot intrekking van Richt-
lijn 97/5/EG (PbEU L 319). 
 

Betalingsachterstand bij han-
delstransacties, Richtlijn 

2000/ 35/EG Richtlijn 2000/ 35/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 29 juni 2000 betreffende be-
strijding van betalingsachterstand bij 
handelstransacties 
 

Codificatierichtlijn banken 2000/12/EG Richtlijn nr. 2000/12/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 20 maart 2000 betref-
fende de toegang tot en de uitoefening 
van de werkzaamheden van kredietin-
stellingen (PbEG L 126). 
 

Communautaire co-assurantie, Richt- 78/473/EEG Richtlijn nr. 78/473/EEG van de Raad 



 

Citeertitel Nummer Volledige titel 
 

lijn van de Europese Gemeenschappen van 
30 mei 1978 tot coördinatie van de wet-
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
op het gebied van de communautaire co-
assurantie (PbEG L 151). 
 

Consumentenkrediet, Richtlijn 87/102/EEG Richtlijn nr. 87/102/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
22 december 1986 betreffende de har-
monisatie van de wettelijke en bestuurs-
rechtelijke bepalingen der lidstaten inza-
ke het consumentenkrediet (PbEG L 42). 
 

Depositogarantiestelsels, Richtlijn 94/19/EG Richtlijn nr. 94/19/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 30 mei 1994 (PbEG L 135). 
 

Derde richtlijn schadeverzekeraars 92/49/EEG Richtlijn nr. 92/49/EEG van 18 juni 1992 
tot coördinatie van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen betreffende 
de toegang tot het directe verzekerings-
bedrijf, met uitzondering van de levens-
verzekeringsbranche, en houdende wij-
ziging van de Richtlijnen 73/239/EEG en 
88/357/ EEG (PbEG L 228). 
 

Derde witwasrichtlijn 2005/60/EG Richtlijn nr. 2005/60/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van 26 ok-
tober 2005 tot voorkoming van het ge-
bruik van het financiële stelsel voor het 
witwassen van geld en de financiering 
van terrorisme (Pb EU L 309) 
 

Eerste richtlijn schadeverzekeraars 73/239/EEG Eerste Richtlijn nr. 73/239/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschap-
pen van 24 juli 1973 tot coördinatie van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke be-
palingen betreffende de toegang tot het 
directe verzekeringsbedrijf, met uitzon-
dering van de levensverzekeringsbran-
che en de uitoefening daarvan (PbEG L 
228). 
 

EG-Insolventieverordening) Verordening (EG) 
1346/2000 

Verordening (EG) 1346/2000 van de 
Raad van de Europese Unie van 29 mei 
2000 betreffende insolventieprocedures 
(PbEG L 160). 
 

Electronisch geld, Richtlijn 2000/46/EG Richtlijn nr. 2000/46/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 18 september 2000 
betreffende de toegang tot, de uitoefe-
ning van en het bedrijfseconomisch toe-
zicht op de werkzaamheden van instel-
lingen voor elektronisch geld (PbEG L 
275). 
 

Elektronische handel,  Richtlijn 2000/31/EG Richtlijn nr. 2000/31/EG van het Euro-
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pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 8 juni 2000 betreffende 
bepaalde juridische aspecten van de 
diensten van de informatiemaatschappij, 
met name de elektronische handel, in de 
interne markt (PbEG L 178). 
 

Emissierichtlijn 2003/87/EG Richtlijn nr. 2003/87/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 13 oktober 2003 tot 
vaststelling van een regeling voor de 
handel in broeikasgasemissierechten 
binnen de Gemeenschap en tot wijziging 
van richtlijn 96/61/EG (PbEU L 275). 
 

Fico-richtlijn 2002/87/EG Richtlijn nr. 2002/87/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Gemeenschappen van 16 de-
cember 2002 betreffende het aanvullen-
de toezicht op kredietinstellingen, verze-
keringsondernemingen en beleggings-
ondernemingen in een financieel con-
glomeraat en tot wijziging van de Richt-
lijnen 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/ 
EEG, 92/96/ EEG, 93/6/EEG en 
93/22/EEG van de Raad en van de 
Richtlijnen 98/78/EG en 2000/12/EG van 
het Europees Parlement en de Raad 
(PbEG L 35). 
 

Finaliteitsrichtlijn 98/26/EG Richtlijn nr. 98/26/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 19 mei 1998 betreffende het 
definitieve karakter van de afwikkeling 
van betalingen en effectentransacties in 
betalings- en afwikkelsystemen (PbEG L 
166). 
 

Financiële conglomeraten, Richtlijn 
 

2002/87/EG Zie Fico richtlijn 

Financiëlezekerheidsovereenkomsten, 
Richtlijn 

2002/47/EG Richtlijn nr. 2002/47/EG van het Euro-
pees Parlement en de Europese Raad 
van de Europese Unie van 6 juni 2002 
betreffende financiëlezekerheidsover-
eenkomsten. 
 

Geconsolideerde jaarrekening, Richt-
lijn 

83/349/EEG Zie Zevende richtlijn geconsolideerde 
jaarrekening  
 

Herverzekering, Richtlijn 2005/68/EG Zie richtlijn toezicht herverzekeraars 
 

Herziene richtlijn banken 2006/48/EG Richtlijn nr. 2006/48/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 14 juni 2006 betreffen-
de de toegang tot en de uitoefening van 
de werkzaamheden van kredietinstellin-
gen (herschikking) (PbEU L 177). 
 



 

Citeertitel Nummer Volledige titel 
 

Herziene richtlijn beleggingsdiensten 
 

2004/39/EG Zie MiFID richtlijn 

Herziene richtlijn kapitaaltoereikend-
heid. 

2006/49/EG Richtlijn nr. 2006/49/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 14 juni 2006 inzake de 
kapitaaltoereikendheid van beleggings-
ondernemingen en kredietinstellingen 
(herschikking) (PbEU L 177/201) 
 

Hulpverlening op reis, Richtlijn 84/641/EEG Richtlijn nr. 84/641/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
10 december 1984 houdende wijziging, 
inzonderheid wat de hulpverlening op 
reis betreft, van de richtlijn hulpverlening 
op reis. 
 

ICBE-richtlijn 85/611/EEG Richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
20 december 1985 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende bepaalde instellingen 
voor collectieve belegging in effecten, 
PbEG L 375. 
 

Insolventieverordening) Verordening (EG) 
1346/2000 
 

Zie EG-Insolventieverordening 

Jaarrekening banken, Richtlijn 86/635/EEG Richtlijn nr. 86/635/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
8 december 1986 betreffende de jaarre-
kening en de geconsolideerde jaarreke-
ning van banken en andere financiële 
instellingen (PbEG L 372) 
 

Jaarrekening financiële instellingen, 
Richtlijn 
 

2003/51/EG Richtlijn nr. 2003/51/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Gemeenschappen van 18 juni 
2003 tot wijziging van de richtlijnen 
78/660/EEG, 83/349/ EEG, 86/635/EEG 
en 91/674/EEG van de Raad betreffende 
de jaarrekening en de geconsolideerde 
jaarrekening van bepaalde vennoot-
schapsvormen, banken en andere finan-
ciële instellingen, en verzekeringsonder-
nemingen (PbEU 178). 
 

Jaarrekening, Richtlijn 78/660/EEG Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 
 

Jaarrekening verzekeraars, Richtlijn 91/674/EEG Richtlijn nr. 91/674/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
19 december 1991 betreffende de jaar-
rekening en de geconsolideerde jaarre-
kening van verzekeringsondernemingen 
(PbEG L 374). 
 

Kapitaaltoereikendheid, Richtlijn 93/6/EEG Richtlijn nr. 93/6/EEG van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 15 
maart 1993 inzake de kapitaaltoerei-
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kendheid van beleggingsondernemingen 
en kredietinstellingen (PbEG L 141). 
 

Levensverzekeraars, Richtlijn 2002/83/EG Richtlijn nr. 2002/83/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 november 2002 be-
treffende levensverzekering (PbEG L 
345). 
 

Markten voor financiële instrumenten, 
Richtlijn 
 

2004/39/EG Zie MiFID richtlijn 

Marktmisbruik, Richtlijn 2003/6/EG Richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 28 januari 2003 betreffende 
handel met voorwetenschap en markt-
manipulatie (PbEU L 96). 
 

MiFID richtlijn 2004/39/EG Richtlijn nr. 2004/39/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 21 april 2004 betreffen-
de 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 Euro-
pees Parlement en de Raad en houden-
de intrekking van Richtlijn 93/22/EEG 
van de Raad (PbEU L 145). 
 

Openbaar overnamebod, Richtlijn 
 

2004/25/EG Zie Overnamerichtlijn 

Overnamerichtlijn 2004/25/EG Richtlijn nr. 2004/25/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 21 april 2004 betreffen-
de het openbaar overnamebod (PbEU L 
142). 
 

Prospectus, Richtlijn 2003/71/EG Zie Prospectusrichtlijn 
 

Prospectusrichtlijn 2003/71/EG Richtlijn nr. 2003/71/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 4 november 2003 be-
treffende het prospectus dat gepubli-
ceerd moet worden wanneer effecten 
aan het publiek worden aangeboden of 
tot de handel worden toegelaten en tot 
wijziging van Richtlijn 2001/34/ EG 
(PbEG L 345). 
 

Prospectusverordening Verordening (EG) 
nr. 809/2004 

Verordening (EG) nr. 809/2004 van de 
Europese Commissie van 29 april 2004 
tot uitvoering van richtlijn nr. 2003/71/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van de Europese Unie wat de in het 
prospectus te verstrekken informatie, de 
vormgeving van het prospectus, de op-
neming van informatie door middel van 
verwijzing, de publicatie van het pros-
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pectus en de verspreiding van adverten-
ties betreft (PbEU L 149). 
 

Rechtsbijstandverzekering, Richtlijn 87/344/EEG Richtlijn nr. 87/344/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
22 juni 1987 tot coördinatie van de wet-
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende de rechtsbijstandverzekering 
(PbEG L 185). 
 

Sanering en liquidatie van kredietin-
stellingen, Richtlijn 

2001/24/EG Richtlijn nr. 2001/24/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 4 april 2001 betreffende 
de sanering en liquidatie van kredietin-
stellingen (PbEG L 125). 
 

Sanering en liquidatie van verzeke-
ringsondernemingen, Richtlijn 

2001/17/EG Richtlijn nr. 2001/17/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 4 april 2001 betreffende 
de sanering en liquidatie van verzeke-
ringsondernemingen (PbEG L 110). 
 

Solvency I 2002/12/EG Richtlijn nr. 2002/12/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 maart 2002 tot wijzi-
ging van richtlijn 79/267/EEG van de 
Raad op het gebied van de solvabili-
teitsmargevereisten voor levensverzeke-
ringsondernemingen (PbEG L 77) en 
richtlijn nr. 2002/13/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 maart 2002 tot wijzi-
ging van richtlijn 73/239/EEG van de 
Raad op het gebied van de solvabili-
teitsmargevereisten voor schadeverze-
keringsondernemingen (PbEG L 77). 
 

Solvency I 2002/13/EG Richtlijn nr. 2002/13/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 5 maart 2002 tot wijzi-
ging van richtlijn 73/239/EEG van de 
Raad op het gebied van de solvabili-
teitsmargevereisten voor schadeverze-
keringsondernemingen (PbEG L 77). 
 

Toezicht herverzekeraars, Richtlijn 2005/68/EG Richtlijn nr. 2005/68/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 16 november 2005 
betreffende herverzekering en houdende 
wijziging van richtlijnen 73/239/EEG en 
92/49/EEG van de Raad en van richtlij-
nen 98/78/ EG en 2002/83/EG (PbEU L 
323). 
 

Transparantie, Richtlijn 2004/109/EG Zie Transparantierichtlijn 
 

Transparantierichtlijn 2004/109/EG Richtlijn nr. 2004/109/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
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ropese Unie van 15 december 2004 
betreffende de transparantievereisten 
die gelden voor informatie over uitge-
vende instellingen waarvan effecten tot 
de handel op een gereglementeerde 
markt zijn toegelaten en tot wijziging van 
Richtlijn 2001/34/EG 
 

Tweede richtlijn schadeverzekering 88/357/EEG Tweede Richtlijn van de Raad van de 
Europese Gemeenschappen van 22 juni 
1988 tot coördinatie van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende het verzekeringsbedrijf, met uit-
zondering van de levensverzekerings-
branche, tot vaststelling van bepalingen 
ter bevordering van de daadwerkelijke 
uitoefening van het vrij verrichten van 
diensten (88/357/EEG). 
Zie Vierde richtlijn motorrijtuigenverzeke-
ring 
 

UCITS III 2001/107/EG Richtlijn nr. 2001/107/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 21 januari 2002 tot 
wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van 
de Raad tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende bepaalde instellingen voor collec-
tieve belegging in effecten (icbe’s) met 
het oog op de reglementering van be-
heermaatschappijen en vereenvoudigde 
prospectussen (PbEG L 41). 
 

UCITS III 2001/108/EG Richtlijn nr. 2001/108/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 21 januari 2002 tot 
wijziging van Richtlijn 85/611/EEG van 
de Raad tot coördinatie van de wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen betref-
fende bepaalde instellingen voor collec-
tieve belegging in effecten (icbe’s), be-
treffende beleggingen van icbe’s (PbEG 
L 41). 
 

UCITS richtlijn 85/611/EEG Richtlijn nr. 85/611/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
20 december 1985 tot coördinatie van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke bepa-
lingen betreffende bepaalde instellingen 
voor collectieve belegging in effecten, 
PbEG L 375. 
 

Uitvoeringsrichtlijn aanbevelingen 2003/125/EG Richtlijn 2003/125/EG van de Commissie 
van de Europese Gemeenschappen van 
22 december 2003 tot uitvoering van 
richtlijn nr. 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat de juiste 
voorstelling van beleggingsaanbevelin-
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gen en de bekendmaking van belangen-
conflicten betreft (PbEU L339). 
 

Uitvoeringsrichtlijn beleggingsinstel-
lingen 

2007/16/EG Richtlijn nr. 2007/16/EG van de Com-
missie van de Europese Gemeenschap-
pen van 19 maart 2007 tot uitvoering van 
Richtlijn 85/611/EEG van de Raad tot 
coördinatie van de wettelijke en be-
stuursrechtelijke bepalingen betreffende 
bepaalde instellingen voor collectieve 
belegging in effecten (icbe’s) wat de 
verduidelijking van bepaalde definities 
betreft (PbEU L 79). 
 

Uitvoeringsrichtlijn definities en open-
baarmaking 

2003/124/EG Richtlijn nr. 2003/124/EG van de Com-
missie van de Europese Gemeenschap-
pen van 22 december 2003 tot uitvoering 
van Richtlijn 2003/6/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad wat de defi-
nitie en openbaarmaking van voorwe-
tenschap en de definitie van marktmani-
pulatie betreft (PbEU L 339). 
 

Uitvoeringsrichtlijn gebruikelijke 
marktpraktijken en meldingsregeling 

2004/72/EG Richtlijn nr. 2004/72/EG van de Com-
missie van de Europese Gemeenschap-
pen van 29 april 2004 tot uitvoering van 
Richtlijn 2003/6/EG van het Europees 
Parlement en de Raad wat gebruikelijke 
marktpraktijken, de definitie van voorwe-
tenschap met betrekking tot van grond-
stoffen afgeleide instrumenten, het op-
stellen van lijsten van personen met 
voorwetenschap, de melding van trans-
acties van leidinggevende personen en 
de melding van verdachte transacties 
betreft (PbEU L 72). 
 

Uitvoeringsrichtlijn ICBE’s 2007/16/EG Uitvoeringsrichtlijn beleggingsinstellin-
gen 
 

Uitvoeringsrichtlijn MiFID 2006/73/EG Richtlijn nr. 2006/73/EG van de Com-
missie van de Europese Gemeenschap-
pen van 10 augustus 2006 tot uitvoering 
van Richtlijn 2004/39/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad wat betreft 
de door beleggingsondernemingen in 
acht te nemen organisatorische eisen en 
voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening 
en wat betreft de definitie van begrippen 
voor de toepassing van genoemde richt-
lijn (PbEU L 241). 
 

Uitvoeringsrichtlijn transparantie 2007/14/EG Richtlijn nr. 2007/14/EG van de Com-
missie van de Europese Gemeenschap-
pen van 8 maart 2007 tot vaststelling 
van concrete uitvoeringsvoorschriften 
van een aantal bepalingen van Richtlijn 
2004/109/ EG betreffende de transpa-
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rantievereisten die gelden voor informa-
tie over uitgevende instellingen waarvan 
effecten tot de handel op een geregle-
menteerde markt zijn toegelaten (PbEU 
L 69). 
 

Uitvoeringsverordening markten voor 
financiële instrumenten 

Verordening (EG) 
nr. 1287/2006 

Verordening (EG) 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 beleggingsonderneming gelden-
de verplichtingen betreffende het bijhou-
den 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 richt-
lijn betreft (PbEU L 241). 
 

Verkoop op afstand van financiële 
diensten, Richtlijn 
 

2002/65/EG Zie Richtlijn verkoop op afstand  

Verkoop op afstand, Richtlijn 2002/65/EG Richtlijn nr. 2002/65/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 23 september 2002 
betreffende de verkoop op afstand van 
financiële diensten aan consumenten en 
tot wijziging van de Richtlijnen 90/619/ 
EEG, 97/7/EG en 98/27/EG van de Raad 
(PbEG L 271). 
 

Verordening inzake gelijkwaardigheid 
van verslaggevingsstandaarden van 
derde landen 

Verordening(EG) 
nr. 1569/2007 

Verordening(EG) nr. 1569/2007 van de 
Commissie van de Europese Gemeen-
schappen van 21 december 2007 waar-
bij ter uitvoering van de Richtlijnen 
2003/71/EG en 2004/109/EG van het 
Europees Parlement en de Raad een 
mechanisme wordt opgezet voor het 
nemen van een besluit over de gelijk-
waardigheid van standaarden voor jaar-
rekeningen die door effectenuitgevende 
instellingen van derde landen worden 
toegepast (PbEU 340). 
 

Verzekeraars in een verzekerings-
groep, Richtlijn 
 

 Zie Richtlijn verzekeringsgroepen 

Verzekeringsbemiddeling, Richtlijn 2002/92/EG Richtlijn nr. 2002/92/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 9 december 2002 be-
treffende verzekeringsbemiddeling 
(PbEG L 9). 
 

Verzekeringsgroepen, Richtlijn 98/78/EG Richtlijn nr. 98/78/EG van het Europese 
Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 27 oktober 1998 betreffende 
het aanvullend toezicht op verzekerings-



 

Citeertitel Nummer Volledige titel 
 
ondernemingen in een verzekerings-
groep (PbEG L 330). 
 

Verzekeringsgroepenrichtlijn 98/78/EG Zie Richtlijn verzekeringsgroepen 
 

Vierde EG-richtlijn vennootschaps-
recht 
 

78/660/EEG Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 

Vierde EG-richtlijn vennootschaps-
recht 
 

78/660/EEG Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 

Vierde jaarrekeningrichtlijn 78/660/EEG Vierde richtlijn nr. 78/660/EEG van de 
Raad van 25 juli 1978 op de grondslag 
van artikel 54, lid 3, sub g) van het Ver-
drag betreffende de jaarrekening van 
bepaalde vennootschapsvormen (PbEG 
L 222). 
 

Vierde richtlijn motorrijtuigenverzeke-
ring 

88/357/EEG Richtlijn nr. 88/357/EEG van de Raad 
van de Europese Gemeenschappen van 
22 juni 1988 tot coördinatie van de wet-
telijke en bestuursrechtelijke bepalingen 
betreffende het bedrijf van directe verze-
keraar, met uitzondering van de levens-
verzekeringsbranche, tot vaststelling van 
bepalingen ter bevordering van de 
daadwerkelijke uitoefening van het vrij 
verrichten van diensten en houdende 
wijziging van richtlijn 73/239/EEG (PbEG 
L 172). 
 

Vierde richtlijn motorrijtuigenverzeke-
ring 

2000/26/EG Richtlijn nr. 2000/26/EG van het Euro-
pees Parlement en de Raad van de Eu-
ropese Unie van 16 mei 2000 inzake de 
onderlinge aanpassing van de wetgevin-
gen van de lidstaten betreffende de ver-
zekering tegen de wettelijke aansprake-
lijkheid waartoe deelneming aan het 
verkeer van motorrijtuigen aanleiding 
kan geven en houdende wijziging van de 
Richtlijnen 73/239/EEG en 88/357/ EEG 
van de Raad (PbEG L 181). 
 

Vierde vennootschapsrichtlijn  78/660/EEG Zie Vierde jaarrekeningrichtlijn 
 

Vierde WAM-richtlijn  Vierde richtlijn motorrijtuigenverzekering 
 

Zevende richtlijn geconsolideerde 
jaarrekening 

83/349/EEG Zevende richtlijn nr. 83/349/EEG van de 
Raad van de Europese Gemeenschap-
pen van 13 juni 1983 op de grondslag 
van artikel 54, derde lid, sub g), van het 
Verdrag betreffende de geconsolideerde 
jaarrekening (PbEG L 193).  
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