Integraal Afwegingskader (IAK)
Technisch-juridische amvb
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Wat is de aanleiding?
De voorgestelde amvb vindt zijn grondslag in de Wet Veiligheidstoets investeringen, fusies en
overnames (Wet vifo). De Wet vifo heeft ten doel risico’s voor de nationale veiligheid te beheersen
door middel van investeringstoetsing. Het gaat daarbij om beheersing van risico’s als gevolg van
verwervingsactiviteiten, zoals investeringen in en fusies met vitale aanbieders, beheerders van
bedrijfscampussen of ondernemingen actief op het gebied van sensitieve technologie. Het
voorgestelde besluit werkt een aantal technische aspecten uit die noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de Wet vifo.
Wie zijn betrokken?
De voorgestelde amvb wordt ingediend door de Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede
namens de Minister van Justitie en Veiligheid. Toetsingsbesluiten in het kader van de Wet vifo
worden genomen door de Minister van EZK en Minister van JenV, eventueel in samenspraak met een
betrokken vakminister.
Wat is het probleem?
Een aantal grondslagen in de Wet vifo is nog niet uitgewerkt. Hiervoor is lagere regelgeving, in dit
geval een amvb, nodig. Het gaat hier om aantal aspecten van de wet die noodzakelijk zijn om de wet
goed ten uitvoer te kunnen brengen, zoals welke gegevens van meldingsplichtigen kunnen worden
gevraagd, welke gegevens kunnen worden verstrekt door andere instanties en welke
bewaartermijnen bij de gegevensverwerking horen.
Wat is het doel?
De amvb ziet toe op het nader uitwerken van een aantal onderdelen van de Wet vifo: (1) de bij de
melding te verstrekken gegevens; (2) de mogelijkheid voor een meldingsplichtige om te kunnen
verwijzen naar een eerder gedane melding; (3) de wijze waarop de opbrengst bij ongedaanmaking
van een transactie wordt verstrekt aan de verwerver; (4) informatieverstrekking door andere
instanties; en (5) de bewaartermijnen van de gegevens en de wijze waarop de gegevens die in het
kader van een informatieverzoek tot identiteitsvaststelling zijn verkregen worden verwerkt.
Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
De overheidsinterventie wordt gerechtvaardigd door de Wet vifo, die middels een aantal
delegatiegrondslagen vereist dat of ruimte biedt voor het nader uitwerken van een aantal zaken bij
amvb.
Wat is het beste instrument?
Een amvb is het beste instrument om een aantal aspecten van de Wet vifo verder uit te werken. De
voorgestelde amvb regelt zaken zelf of bepaalt, als de Wet vifo dit toestaat, dat die bij ministeriële
regeling nader worden geregeld. Voor bijvoorbeeld het meldformulier voor een melding in het kader
van de Wet vifo is gekozen voor een MR, omdat deze eerder aan verandering onderhevig zal zijn dan
andere aspecten die in de voorgestelde amvb aan bod komen.
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Wat zijn de gevolgen?
De gevolgen van dit besluit zijn dat een aantal zaken binnen de Wet vifo verder worden verduidelijkt.
Er wordt meer rechtszekerheid geboden aan ondernemingen die zich door de Wet vifo moeten
melden bij het Ministerie van Economische Zaken in geval van een voorgenomen
verwervingsactiviteit, zoals een investering. Er wordt geëxpliciteerd welke gegevens moeten worden
verstrekt, welke gegevens het Bureau Toetsing en Investeringen dat onder de Minister van
Economische Zaken en Klimaat ressorteert van een aantal instanties kan ontvangen en hoe lang deze
gegevens worden bewaard. Het besluit staat ten dienste van de transparantie over de uitvoering van
de Wet vifo.

