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Wet van 1 juli 1992, houdende overbrenging van 
de strafbepalingen ter zake van 
publieksmisleiding en misbruik van 
voorwetenschap van het Wetboek van 
Strafrecht (artikelen 335 en 336a) naar de Wet 
toezicht effectenverkeer)

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 wenselijk is de in het 

Wetboek van Strafrecht opgenomen strafbepalingen inzake het effecten
verkeer onder te brengen in de Wet toezicht effectenverkeer en dat die 
bepalingen enige aanpassing behoeven ter uitvoering van de Europese 
richtlijn tot coördinatie van de voorschriften inzake transacties van 
ingewijden (89/592/EEG) (PbEGL334);

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

ARTIKEL I

Inde Wet toezicht effectenverkeer (Stb. 1991, 141) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht:

A

Na Hoofdstuk VI wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd dat als volgt 
luidt:

HO O FDSTUK V I A . M isbru ik  van voorw etenschap en publieks
m isleiding

A rtike l 31a

1. Het is een ieder verboden om, beschikkende over voorwetenschap, 
in Nederland een transactie te verrichten of te bewerkstelligen in 
effecten die zijn genoteerd op een op grond van artikel 16 erkende effec
tenbeurs, indien uit de transactie enig voordeel kan ontstaan.
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2. Het is een ieder verboden om, beschikkende over voorwetenschap, 
vanuit Nederland een transactie te bewerkstelligen in effecten die zijn 
genoteerd op een buiten Nederland gevestigde effectenbeurs, indien uit 
de transactie enig voordeel kan ontstaan.

3. Voorwetenschap is bekendheid met een bijzonderheid omtrent de 
rechtspersoon, vennootschap o f instelling, waarop de effecten 
betrekking hebben of om trent de handel in de effecten:

a. waarvan degene die de bijzonderheid kent, weet of redelijkerwijs 
moet vermoeden dat zij niet openbaar is en dat zij niet zonder schending 
van een geheim buiten de kring van de geheimhoudingsplichtigen kan 
komen of is gekomen; en

b. waarvan openbaarmaking, naar redelijkerwijs is te verwachten, 
invloed zal hebben op de koers van de effecten.

4. Het verbod van het eerste en tweede lid is niet van toepassing op 
de tussenpersoon die, slechts beschikkend over voorwetenschap met 
betrekking to t de handel, volgens de regels van de goede trouw  ter 
beurze handelt ter bediening van opdrachtgevers.

5. Ten aanzien van strafbare feiten als bedoeld in het eerste lid, is de 
rechtbank van Amsterdam in eerste aanleg bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 31b

Het is een ieder die effecten uitgeeft of belast is met, of zijn 
medewerking verleent to t het plaatsen van effecten, verboden te 
trachten het publiek to t inschrijving of deelneming te bewegen door het 
opzettelijk verzwijgen of verminken van ware, of voorspiegelen van valse 
feiten o f omstandigheden.

Artikel 31c

Overtreding van de verbodsbepalingen van de artikelen 31a en 31b is 
een misdrijf.

B

Voor het gestelde in artikel 39 w ordt het c ijfer 1 geplaatst en aan dat 
artikel w ordt een lid toegevoegd, dat als vo lgt luidt:

2. In de W et op de economische delicten wordt aan artikel 1, onder 
3°, toegevoegd: De W et toezicht effectenverkeer, de artikelen 31a en 
31b ;

ARTIKEL II

In het W etboek van S tra frecht1 vervallen de artikelen 335 en 336a.

ARTIKEL III

In het W etboek van Strafvordering2 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht:

A

Artikel 4 w ordt als volgt gewijzigd:
a. Het c ijfer 1 voor het eerste lid vervalt;
b. Het tweede lid vervalt.
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B

Zie voor de behandeling in de 
Staten Generaal:
Kamerstukken II 1991/92, 22 340 
Handelingen II 1991/92 , blz. 5191 
Kamerstukken I 1991/92, 22 3 4 0 (3 1 9 ) 
Handelingen I 1991/92, zie vergadering dd. 
30 juni 1992

Artikel 67 w ordt als volgt gewijzigd:
a. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt: 336a,;
b. In het eerste lid, onderdeel d, w ordt na artikel 11, tweede lid, van 

de Opiumwet de punt vervangen door een puntkomma en w ordt toege
voegd: artikel 31a van de W et toezicht effectenverkeer..

A R T IK E L  IV

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

1 Laatstelijk gewijzigd b ij de w e t van 4 juni 
1992, Stb. 287
2 Laatstelijk gewijzigd bij de w e t van 3 juni 
1992, Stb. 278

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

Gegeven te 's-Gravenhage, 1 juli 1992
Beatrix

De Minister van Financiën,
W. Kok

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Uitgegeven de zestiende  juli 1992

De Minister van Justitie, 
E. M. H. Hirsch Ballin

- 2064
Y f ' ,t9everii Plantijnstraat 
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