
Artikel 2:1

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Indien een vermeldingsuiting op schrift is gesteld, op internet is geplaatst, of op televisie wordt getoond of
ten gehore wordt gebracht, wordt de in het tweede lid gespecificeerde afbeelding, onverminderd de overige
leden van dit artikel, goed leesbaar opgenomen bij de vermeldingsuiting. Indien een vermeldingsuiting ten
gehore wordt gebracht via internet of radio wordt het in het tweede lid gespecificeerde geluidsfragment ten
gehore gebracht na de vermeldingsuiting.

1

Indien een vermeldingsverplichting bij of krachtens artikel 2:59, 2:66a, 2:74, 2:79, 2:85 of 4:7 van de wet
is gesteld, wordt één van de in de in bijlage 1.1 weergegeven afbeeldingen opgenomen in de
vermeldingsuiting, of, indien van toepassing, wordt het in bijlage 1.1 weergegeven geluidsfragment ten
gehore gebracht na de vermeldingsuiting. Indien een vermeldingsverplichting bij of krachtens artikel 5:5 of
5:20 van de wet is gesteld, wordt één van de in de in bijlage 1.2 weergegeven afbeeldingen opgenomen in
de vermeldingsuiting, of, indien van toepassing, wordt het in bijlage 1.2 weergegeven geluidsfragment ten
gehore gebracht na de vermeldingsuiting. Indien in de vermeldingsuiting zowel bij of krachtens artikel 2:74
van de wet als bij of krachtens artikel 5:5 of 5:20 van de wet een in die artikelen genoemde vermelding
moet worden opgenomen, wordt één van de in de in bijlage 1.3 weergeven afbeeldingen opgenomen in de
vermeldingsuiting, of, indien van toepassing, wordt het in bijlage 1.3 weergegeven geluidsfragment ten
gehore gebracht na de vermeldingsuiting. De verschillende afbeeldingen en geluidsfragmenten zijn te
downloaden vanaf www.afm.nl/vrijstellingsvermelding en www.afm.nl/exemption-notification.
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Indien een vermeldingsuiting in de Nederlandse taal wordt weergegeven of ten gehore wordt gebracht, is
de in het eerste lid bedoelde afbeelding respectievelijk het in dat lid bedoelde geluidsfragment
Nederlandstalig. Indien een vermeldingsuiting in een andere taal dan de Nederlandse taal wordt
weergegeven of ten gehore wordt gebracht, is de in het eerste lid bedoelde afbeelding respectievelijk het
in dat lid bedoelde geluidsfragment Engelstalig.

3

De oorspronkelijke verhouding van de afbeelding als bedoeld in het eerste lid, wordt niet gewijzigd.
Onverminderd het vijfde lid mag de afbeelding worden vergroot of verkleind, waarbij bij een
vermeldingsuiting op schrift een lettergrootte van de afbeelding van 7 punten niet wordt onderschreden.

4

De afbeelding als bedoeld in het eerste lid, wordt opgenomen op de volgende wijze:5

Indien de vermeldingsuiting op schrift is gesteld, wordt de afbeelding gecentreerd onderaan
getoond, waarbij de breedte van de afbeelding gelijk is aan de breedte van de vermeldingsuiting en
de hoogte van de afbeelding minimaal 10% bedraagt van de hoogte van de vermeldingsuiting met
inbegrip van de afbeelding. Indien de vermeldingsuiting meerdere pagina's beslaat, wordt de
afbeelding op de eerste pagina van de vermeldingsuiting weergegeven op de wijze als in dit
onderdeel bepaald.

a.

Indien de vermeldingsuiting de definitieve voorwaarden van een basisprospectus betreft, wordt de
afbeelding op een inlegvel, of een kaft, weergegeven op de wijze als in onderdeel a bepaald.

b.

Indien de vermeldingsuiting op internet is geplaatst, wordt de afbeelding gecentreerd bovenaan
getoond, waarbij de breedte van de afbeelding gelijk is aan de breedte van de vermeldingsuiting en
de hoogte van de afbeelding minimaal 10% bedraagt van de hoogte van de vermeldingsuiting met
inbegrip van de afbeelding. De afbeelding dient zodanig te worden weergegeven op de
internetpagina dat deze altijd zichtbaar is.

c.

Gedurende een vermeldingsuiting die op televisie wordt getoond of ten gehore wordt gebracht,
wordt gecentreerd onderaan in het televisiescherm de afbeelding getoond, waarbij de breedte van
de afbeelding gelijk is aan de breedte van het beeld dat op het televisiescherm wordt getoond en de
hoogte minimaal 10 % van het televisiescherm beslaat.

d.

Direct aansluitend aan een vermeldingsuiting die via radio of internet ten gehore wordt gebracht, wordt het
in het eerste lid bedoelde geluidsfragment ten gehore gebracht. Het geluidsfragment wordt op
oorspronkelijke snelheid afgespeeld met eenzelfde volume als de vermeldingsuiting zelf.
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Indien geen afbeelding kan worden opgenomen in de vermeldingsuiting op internet wordt, met in
achtneming van de voorschriften, bedoeld in het derde, vierde en vijfde lid, een tekst opgenomen als
bedoeld in bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3.

7

Indien geen tekst als bedoeld in het zevende lid kan worden opgenomen in de vermeldingsuiting op
internet wordt een ingekorte tekst opgenomen als bedoeld in bijlagen 1.1, 1.2 of 1.3, waarbij de ingekorte
tekst onderaan in dezelfde lettergrootte als de overige tekst in de vermeldingsuiting wordt getoond, in de
kleur zwart of rood en indien mogelijk vetgedrukt en gecentreerd onderaan weergegeven. De ingekorte
tekst is duidelijk leesbaar, zichtbaar en herkenbaar.
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