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3a. Bijzondere maatregelen en voorzieningen betreffende financiële
ondernemingen
Hoofdstuk 3a.1 Afwikkeling van
banken en bepaalde beleggingsondernemingen
Afdeling 3A.1.1 Algemene bepalingen
Artikel 3a:1 Definities
In dit hoofdstuk en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:
afwikkelingsautoriteit: een door een lidstaat
overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen aangewezen autoriteit
of een bevoegde autoriteit van een staat die
geen lidstaat is met soortgelijke bevoegdheden als een afwikkelings-autoriteit van een
lidstaat;
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Bij de implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen ontbrak de
definitie van het begrip ‘afwikkelingsautoriteit’. Deze omissie wordt hierbij hersteld.
afwikkelingsinstrument:
a. het instrument van overgang van de onderneming als bedoeld in artikel 3A:28;
b. het instrument van de overbruggingsinstelling als bedoeld in artikel 3A:37;
c. het instrument van afsplitsing van activa
en passiva als bedoeld in artikel 3A:41; en
d. het instrument van bail-in als bedoeld in
artikel 3A:44;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
afwikkelingsmaatregel: de toepassing van
een afwikkelingsinstrument of het uitoefenen
van een bevoegdheid ingevolge hoofdstuk
3A.2, met uitzondering van afdeling 3A.2.2;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
eigendomsinstrumenten: aandelen, rechten
op aandelen, certificaten van aandelen, andere deelnemingsrechten of participaties in het
kapitaal of certificaten van die rechten en
participaties, lidmaatschapsrechten of hiermee vergelijkbare rechten, claims, opties,
conversierechten of hiermee vergelijkbare
rechten die bij uitoefening omgezet kunnen
worden in of recht geven op de verwerving
van aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die aanspraken geven op het kapitaal of
het vermogen van de desbetreffende entiteit;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
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Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
In algemene zin kan worden opgemerkt dat aan een eigendomsrecht niet noodzakelijk zeggenschap of stemrecht
verbonden hoeft te zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij
opties of certificaten; beiden vallen onder het begrip eigendomsinstrumenten.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
Met de wijziging in het eerste subonderdeel worden twee
elementen aan de definitie toegevoegd, te weten certificaten van deelnemingsrechten en certificaten van participaties in het kapitaal. Wellicht ten overvloede wordt in algemene zin nog opgemerkt dat aan een eigendomsrecht niet
noodzakelijk zeggenschap verbonden hoeft te zijn. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij opties.
entiteit voor activa- en passivabeheer: een
vehikel voor activabeheer als bedoeld in artikel 42, tweede lid, van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht: de financiëlezekerheidsovereenkomst
die leidt tot overdracht, bedoeld in artikel 2,
onderdeel b, van de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Daarnaast is een definitie van “financiëlezekerheidsovereenkomst” opgenomen. Met betrekking tot deze laatste
definitie wordt opgemerkt dat dat begrip is gedefinieerd in
artikel 2, onderdeel b, van richtlijn 2002/47 betreffende
financiëlezekerheidsovereenkomsten. De definitie in die
richtlijn wijkt tekstueel af van de definitie in artikel 76 van de
richtlijn maar inhoudelijk is hetzelfde bedoeld. De definitie
in de richtlijn betreffende financiëlezekerheidsovereenkomsten is reeds geïmplementeerd in artikel 51, onderdeel b,
van Boek 7 van het BW. Blijkens punt 3 van de considerans in samenhang met artikel 2, eerste lid, onderdeel b,
van de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten (richtlijn 2002/47/EU) vallen hieronder in ieder geval zogeheten
“repo’s”, in die richtlijn “retrocessie-overeenkomsten” (“repurchase agreements”) genoemd, waaronder die welke
vallen onder de Global Master Repruchase Agreement
“(GMRA”), opgesteld door de International Capital Market
Association “( ICMA”). Tevens vallen onder financiëlezekerheidsovereenkomsten de zogeheten securities lending
transactions, waaronder die welke vallen onder de Global
Securities Lending Master Agreements (“GMSLA”), opgesteld door de International Securities Lending Association
(ISLA).
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Kamerstuk 34.208 nr. 7
Voor een toelichting wordt verwezen de toelichting op art.
1:76a, Wft (red.).

eerste lid, van de verordening kapitaalvereisten, is gevestigd;
Kamerstuk 34.208, nr. 03

gegarandeerd deposito: een deposito voor
zover dat gegarandeerd wordt uit hoofde van
een depositogarantiestelsel;
Kamerstuk 34.208, nr. 03

in aanmerking komende passiva: passiva als
bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel 71,
van de richtlijn herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen;
Kamerstuk 34.208, nr. 03

gestructureerde financieringsregeling: een
regeling, met inbegrip van securitisaties en
instrumenten voor hedgingdoeleinden, die
integraal deel uitmaakt van de dekkingspool
en naar het toepasselijke recht op gelijke
wijze als geregistreerde gedekte obligaties is
gedekt, en die het verstrekken en aanhouden
van zekerheden door een partij bij de regeling, een trustee, lasthebber of gevolmachtigde inhoudt;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Sommige definities zijn overgenomen uit artikel 76 van de
richtlijn. Het betreft de definities van gestructureerde financieringsregeling (“structured finance arrangement), salderingsovereenkomst (“netting arrangement”), verrekeningsovereenkomst (“set off arrangement”) en zekerheidsregeling (“security arrangement”) gebruikt.
Onder “gestructureerde financieringsregeling” vallen in
ieder geval securitisaties en instrumenten voor hedging–
doeleinden. De in de definitie opgenomen termen “dekkingspool” en “trustee” zijn overgenomen uit de richtlijn.
Hierbij wordt opgemerkt dat bij gestructureerde financieringsregelingen activa worden samengevoegd en overgedragen aan een aparte rechtspersoon. De term “dekkingspool” verwijst naar deze samenvoeging. De term “trustee”
verwijst naar de Angelsaksiche rechtsfiguur van de trust,
waarbij goederen vallen in het vermogen vallen van de
trustee, maar afgescheiden zijn van diens overige vermogen.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Gedekte obligaties in de zin van de richtlijn herstel en
afwikkeling zijn in artikel 2, onderdeel 94, van die richtlijn
gedefinieerd als gedekte obligaties als bedoeld in artikel 2,
eerste lid, punt 5, van de richtlijn depositogarantiestelsels.
Dit type obligaties is in de Wft gedefinieerd als ‘geregistreerde gedekte obligaties’. De terminologie in de artikelen
3A:1, 3A:60 en 3A:61 wordt dienovereenkomstig aangepast.
groep: een groep van entiteiten als bedoeld
in artikel 3A:2, die gezamenlijk onderworpen
zijn aan toezicht op geconsolideerde basis
overeenkomstig titel II van deel 1 van de verordening kapitaalvereisten;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
groepsafwikkelingsautoriteit: de afwikkelingsautoriteit in de lidstaat waar de consoliderende toezichthouder, bedoeld in artikel 4,
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kernkapitaalinstrumenten: instrumenten als
bedoeld in artikel 26, eerste lid, onderdeel a,
van de verordening kapitaalvereisten;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
kritieke functies: kritieke functies als bedoeld
in artikel 2, eerste lid, onderdeel 35, van de
richtlijn herstel en afwikkeling van banken en
beleggingsondernemingen;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
relevante kapitaalinstrumenten: instrumenten
als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdelen
69 en 73, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
salderingsovereenkomst: een salderingsovereenkomst als bedoeld in artikel 2, eerste
lid, onderdeel 98, van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Sommige definities zijn overgenomen uit artikel 76 van de
richtlijn. Het betreft de definities van gestructureerde financieringsregeling (“structured finance arrangement), salderingsovereenkomst (“netting arrangement”), verrekeningsovereenkomst (“set off arrangement”) en zekerheidsregeling (“security arrangement”) gebruikt.
Onder “salderingsovereenkomst” wordt in ieder geval verstaan de raamovereenkomsten van de International Swaps
and Derivatives Association, de zogeheten ISDA Master
Agreements.
schuldinstrumenten: obligaties en andere
vormen van overdraagbare schuld, instrumenten die een schuld creëren of erkennen
en instrumenten die recht geven op het verwerven van schuldinstrumenten;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
securitisatie: securitisatie als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel 61, van de verordening kapitaalvereisten.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
verrekeningsovereenkomst: een verrekeningsovereenkomst op grond waarvan twee
of meer vorderingen of verplichtingen tussen
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de entiteit in afwikkeling en een tegenpartij
met elkaar kunnen worden verrekend;
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Sommige definities zijn overgenomen uit artikel 76 van de
richtlijn. Het betreft de definities van gestructureerde financieringsregeling (“structured finance arrangement), salderingsovereenkomst (“netting arrangement”), verrekeningsovereenkomst (“set off arrangement”) en zekerheidsregeling (“security arrangement”) gebruikt.
zekerheidsregelingen: zekerheidsregelingen
waarbij een persoon bij wijze van zekerheid
een werkelijk of voorwaardelijk belang in de
over te dragen goederen heeft, ongeacht of
dat belang door geïndividualiseerde goederen dan wel door een zekerheid op een
algemeenheid van goederen of soortgelijke
regeling is gedekt.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Sommige definities zijn overgenomen uit artikel 76 van de
richtlijn. Het betreft de definities van gestructureerde financieringsregeling (“structured finance arrangement), salderingsovereenkomst (“netting arrangement”), verrekeningsovereenkomst (“set off arrangement”) en zekerheidsregeling (“security arrangement”) gebruikt.
In de richtlijn is niet een definitie als zodanig van het begrip
“zekerheidsregeling” opgenomen, maar een omschrijving is
wel te vinden in artikel 76, tweede lid, onder a, van de
richtlijn. Het is daarom dienstig een definitie in de Wft op te
nemen. Met de zinsnede “een zekerheid op een algemeenheid van goederen” wordt in het bijzonder gedoeld op de
Engelse term “floating charge”.
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Hoofdstuk 3a.2 Afwikkeling van
banken en bepaalde beleggingsondernemingen 1 [opschrift vervalt]
2

Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen, kort gezegd,
naar de criteria voor ingrijpen bij een verzekeraar op grond
van afdeling 3.5.4a Wft en de criteria voor afwikkeling van
een bank of beleggingsonderneming op grond van Deel 3A
Wft. Waarom zijn deze criteria niet gelijk, vragen zij. Tevens vragen zij naar de afwikkeling van een groep waarin
zich zowel een bank als een verzekeraar bevindt.
De reikwijdte van het SRM sluit aan bij de werkingssfeer
van de richtlijn kapitaalvereisten respectievelijk de verordening bankentoezicht. Verzekeraars zijn van het toepassingsbereik van het SRM uitgesloten.
De instrumenten uit de richtlijn kunnen dan ook niet worden
toegepast op verzekeraars of de verzekeringsonderdelen
van een financieel conglomeraat. Voor hun afwikkeling
moet gebruik worden gemaakt van de thans bestaande
instrumenten, met name de overdrachtsregeling.
Dit betekent voorts dat bij de afwikkeling van een bank of
bankengroep met banden met een verzekeraar, door DNB
of de SRB afstemming zal moeten plaatsvinden met de
bevoegde (groeps)toezichthouder van de verzekeraar of
verzekeringsgroep, dan wel met de coördinerend toezichthouder van een financieel conglomeraat. Voor Nederland
kan dat DNB zelf zijn.
Thans geldt dat bij een verzekeraar een overdrachtsplan
kan worden voorbereid indien er sprake is van tekenen van
een gevaarlijke ontwikkeling met betrekking tot het eigen
vermogen, de solvabiliteit of de liquiditeit onderscheidenlijk
de technische voorzieningen en redelijkerwijs is te voorzien
dat die ontwikkeling niet voldoende of niet tijdig ten goede
zal keren.3 Voor banken (en beleggingsondernemingen)
geldt de eis dat de onderneming moet “falen of waarschijnlijk zal falen”. Dit criterium is nader uitgewerkt in de verordening.4 Voorts moet het, rekening houdend met het tijdsbestek en andere ter zake doende omstandigheden, redelijkerwijze niet te verwachten zijn dat alternatieve maatregelen, met inbegrip van vroegtijdige-interventiemaatregelen of
de afschrijving of omzetting van kapitaalinstrumenten,
binnen een redelijk tijdsbestek het falen van de onderneming zouden voorkomen. Ten slotte dient een afwikkelingsmaatregel in het algemeen belang te zijn. Bij de voorwaarde dat de afwikkeling van de instelling in het algemeen
belang is, wordt getoetst of het ingrijpen bij de instelling
noodzakelijk en proportioneel is om een van de afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken. Daarnaast wordt bij
de voorwaarde “in het algemeen belang” ook getoetst of
1

2
3
4

Zie ook het Protocol tussen De Nederlandsche Bank N.V. en
de Autoriteit Consument en Markt betreffende concentraties
in de financiële sector in noodsituaties (Stcrt. 2017, nr.
61542).
Opschrift vervalt door art. I, onderdeel EE van de Wet herstel
en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
Artikel 3:159a Wft.
Artikel 18, vierde en vijfde lid, van de verordening.
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een normale insolventieprocedure niet tot dezelfde resultaten zou leiden.
Het criterium voor ingrijpen bij een verzekeraar, onderscheidenlijk bij een bank of beleggingsonderneming is
aldus niet identiek, verwacht wordt niettemin dat toepassing
ervan in de praktijk tot vergelijkbare uitkomsten zal leiden.
In beide gevallen gaat het immers om zeer ernstige (financiële) problemen, waarbij onwaarschijnlijk is dat de onderneming op afzienbare tijd zelf het tij zal kunnen keren. Een
herziening van het criterium voor toepassing van de overdrachtsregeling gaat het bestek van dit wetsvoorstel te
buiten. Het zou dan immers niet langer gaan om implementatie van de richtlijn en verordening. Het ligt voor de hand in
de (nabije) toekomst te bezien in hoeverre een herziening
van de regeling voor verzekeraars, bijvoorbeeld om deze
meer in lijn te brengen met de regeling voor banken zoals
die volgt uit de richtlijn, wenselijk is.
De leden van de fractie van de VVD vragen wat het exacte
verschil is tussen afwikkeling van banken en faillissement
van banken.
Juridisch is het verschil tussen afwikkeling van een bank en
het faillissement van een bank dat in het eerste geval de
afwikkelingsautoriteit de afwikkelingsbevoegdheden en instrumenten toepast uit dit wetsvoorstel en in het tweede
geval de curator de bevoegdheden en instrumenten van de
Faillissementswet. Daarbij gelden in beide trajecten sterk
verschillende uitgangspunten. In faillissement is het de taak
van de curator om uiteindelijk een zo groot mogelijk deel
van de vorderingen van schuldeisers uit de boedel te kunnen voldoen. Het belang van de gezamenlijke schuldeisers
is het primaire belang van de curator. Hij probeert daartoe
alle bezittingen van de bank tegen een zo hoog mogelijke
prijs te vervreemden. De bank houdt vervolgens op te
bestaan.
Voor afwikkeling van een bank door de afwikkelingsautoriteit geldt dat de doelstellingen van een andere aard zijn. De
afwikkeling dient in de eerste plaats te zorgen voor de
continuïteit van kritieke functies van die bank. In het verlengde hiervan wordt met afwikkeling beoogd significante
nadelige effecten voor het financiële stelsel te vermijden en
daarmee besmetting te voorkomen, alsmede de normale
werking van de markt niet te verstoren. Tot slot noemt de
verordening ook de bescherming van depositohouders en
het beschermen van gelden van cliënten als een doeleinde
van afwikkeling. Dit zijn veeleer publieke belangen in het
licht van de functie en positie van banken.
Zodra een bank niet langer in staat is in going concern door
te functioneren , zijn er in feite twee alternatieven om met
de bank om te gaan: faillissement of afwikkeling. Op het
moment dat is voldaan aan de eerste twee voorwaarden
voor afwikkeling - de instelling is failing or likely to fail en
alternatieve maatregelen, zoals interventie door de toezichthouder of steun van private partijen, volstaan niet moet door de afwikkelingsautoriteit worden beoordeeld in
hoeverre afwikkeling is aangewezen in het algemeen belang. Aldus moet worden beoordeeld of het niet toepassen
van het afwikkelingsinstrumentarium, en dus het “normaal”
laten failleren van de instelling, grotere maatschappelijke
en economische schade volgt dan wanneer wordt gekozen
voor afwikkeling. Is dit het geval dan zal worden overge-

8

bijzondere maatregelen
gaan tot afwikkeling en zullen de schuldeisers te maken
krijgen met AFOMKI, bail-in of andere instrumenten die in
dit wetsvoorstel zijn opgenomen. Is dit niet het geval dan
zal de rechter gevraagd worden het faillissement uit te
spreken en zal de bank, gelijk andere typen ondernemingen, onder de reguliere faillissementsprocedure vallen.

Afdeling 3a.2.1 Algemene bepalingen
[opschrift vervalt] 5
Artikel 3A:2 Reikwijdte
Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende entiteiten, met zetel in Nederland, tenzij anders is bepaald:
a. banken;
b. beleggingsondernemingen waarop artikel
28, tweede lid, van de richtlijn kapitaalvereisten van toepassing is;
c. financiële holdings in een groep met een
bank of een beleggingsonderneming als
bedoeld in onderdeel b;
d. gemengde financiële holdings in een
groep met een bank of een beleggingsonderneming als bedoeld in onderdeel b;
e. gemengde holdings in een groep met een
bank of een beleggingsonderneming als
bedoeld in onderdeel b;
f. financiële instellingen, indien zij een
dochteronderneming zijn van een entiteit
als bedoeld in de onderdelen a tot en met
e, en onder het toezicht op geconsolideerde basis op de moederonderneming
vallen, overeenkomstig titel II van deel 1
van de verordening kapitaalvereisten;
alsmede:
g. in Nederland gelegen bijkantoren van
banken en beleggingsondernemingen die
voldoen aan het vereiste, bedoeld in artikel 28, tweede lid, van de richtlijn kapitaalvereisten, met zetel in een staat die
geen lidstaat is.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel bevat de reikwijdte van het hoofdstuk Afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen en definieert
tegelijkertijd de entiteiten die onderworpen kunnen worden
aan het afwikkelingsinstrumentarium. Hierbij is aangesloten
bij artikel 1, eerste lid van de richtlijn, met dien verstande
dat moederholdings niet afzonderlijk worden vermeld. Het
begrip “holding” ziet immers tevens op een moederholding
– de holding op het hoogste niveau van een groep binnen
de Unie is. Bovendien is het begrip “instelling” uit de richtlijn
hier uitgeschreven als zijnde een bank of een beleggingsonderneming waarop artikel 28, tweede lid, van de richtlijn
kapitaalvereisten van toepassing is. Dit laatste betekent dat
op een beleggingsonderneming ingevolge de richtlijn kapitaalvereisten het hoogste vereiste van eigen vermogen op
van toepassing is.
5

Opschrift vervalt door art. I, onderdeel EE van de Wet herstel
en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).

© R.E. Batten januari 2020

Kamerstuk 34.208, nr. 06
De leden van de fractie van het CDA vragen naar een
(schematisch) overzicht van de instellingen die onder de
richtlijn of tevens onder de verordening vallen en waar de
verschillen zitten.
De groep instellingen die onder de verordening vallen,
namelijk banken en entiteiten met zetel in de Europese
Unie die deel uitmaken van een bankengroep, is een deel
van de instellingen die onder de richtlijn vallen. Onder de
richtlijn vallen namelijk ook nog bepaalde beleggingsondernemingen die geen deel uitmaken van een bankengroep en
de entiteiten waarmee zij eventueel een (niet-banken)groep
vormen. Tevens voorziet de richtlijn in de afwikkeling van
bijkantoren van banken of bepaalde beleggingsondernemingen met zetel in derde landen. De afwikkeling van
banken en bankengroepen verloopt in het kader van het
SRM, met de mogelijkheid van financiering vanuit het SRF.
De afwikkeling van de overige entiteiten of groepen vindt
geheel op nationaal niveau plaats, met eventuele financiering vanuit het nationale afwikkelingsfonds.
verordening + richtlijn:
Banken

Overige entiteiten in
bankengroep

uitsluitend richtlijn (restcategorie):
Bepaalde beleggingsondernemingen die geen onderdeel uitmaken van een
bankengroep
Entiteiten die met die beleggingsonderneming een
groep vormen
Bijkantoren van banken en
beleggingsondernemingen
uit derde landen

Kamerstuk 34.232, nr. 3
Voor de definitie van dochteronderneming in artikel 3:268,
eerste lid, onderdeel c, van de wet wordt thans verwezen
naar artikelen in de richtlijn geconsolideerde jaarrekening.
Deze verwijzing wordt vervangen door een verwijzing naar
artikel 22, eerste tot en met vijfde lid, van de nieuwe richtlijn
jaarrekening, die de richtlijn geconsolideerde jaarrekening
vervangt. Hiermee is geen inhoudelijke wijziging beoogd.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de toelichting bij de voorgestelde aanpassing van artikel 1:1.
Kamerstuk 34.232, nr. 7
Daarnaast is gebleken dat het implementatiewetsvoorstel
Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en
beleggingsondernemingen6 een omissie bevat die evenals
het onderhavige wetsvoorstel verband houdt met de Euro6

Richtlijn nr. 2014/59/EU van het Europees parlement en de
Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van
een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van
Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen
2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG,
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en
Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van
het Europees parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173).

9

bijzondere maatregelen
pese regels voor beursgenoteerde vennootschappen.
Aangezien het eerstgenoemde wetsvoorstel inmiddels is
aanvaard door de Tweede Kamer, is er aanleiding die
omissie via het onderhavige wetsvoorstel te herstellen. Het
gaat om een wijziging met betrekking tot de oproepingstermijn voor de algemene vergadering van aandeelhouders
wanneer het een vergadering van een beursgenoteerde
vennootschap betreft in het kader van een kapitaalverhoging om afwikkeling te voorkomen. In het verlengde daarvan worden in deze nota van wijziging nog twee andere
punten meegenomen die verband houden met het implementatiewetsvoorstel Europees kader voor herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Het
eerste punt betreft herstel van een omissie in dat wetsvoorstel. Voor een toelichting hierop zij verwezen naar de onderdelen B, F, J en M. Het tweede punt raakt aan de in het
implementatiewetsvoorstel Europees kader voor herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen
opgenomen aanpassingen met betrekking tot het depositogarantiestelsel.
Met deze wijziging wordt de reikwijdte van het voorgestelde
hoofdstuk 3A.2 ten aanzien van holdings nader gepreciseerd. Hiermee wordt ervoor gezorgd dat de beperking van
de reikwijdte ten aanzien van beleggingsondernemingen
doorwerkt ten aanzien van holdings van beleggingsondernemingen.
Onder de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en
beleggingsondernemingen vallen alleen beleggingsondernemingen met de hoogste eigenvermogenseis ingevolge
de richtlijn kapitaalsvereisten. Deze beperking in reikwijdte
ten aanzien van beleggingsondernemingen dient ook op
het niveau van de holding te gelden, door holdings uit te
sluiten die geen deel uitmaken van een groep met een
bank of een beleggingsonderneming met de hoogste eigenvermogenseis (opgenomen in artikel 3A:2, onderdeel
b).
Het oorspronkelijke artikel I, onderdeel E, van het voorstel
van wet vervalt aangezien artikel 3:268 van de Wft bij de
inwerkingtreding de implementatiewet Solvabiliteit II komt
te vervallen.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Het betreft hier een redactionele verbetering in verband
met het feit dat ‘met zetel in Nederland’ in de aanhef niet
van toepassing is (kan zijn) op bijkantoren als opgenomen
in onderdeel g van artikel 3A:2 Wft, dat strekt tot implementatie van artikel 1, eerste lid, van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
Artikel 3A:3 Verhouding tot toepasselijk recht
Dit hoofdstuk is van toepassing op entiteiten
als bedoeld in artikel 3A:2, ongeacht het
recht dat van toepassing is op:
a. de activa of passiva van de entiteit;
b. door of met de medewerking van de entiteit uitgegeven financiële instrumenten;
en
c. overeenkomsten waaraan de entiteit is
gebonden.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel bepaalt dat het voor de toepassing van dit hoofd-
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stuk niet relevant is welk recht van toepassing is. Het enige
criterium voor toepasselijkheid van dit hoofdstuk is dat het
gaat om een entiteit als bedoeld in artikel 3A:2. Beoogd
wordt duidelijk te maken dat entiteiten zich niet aan de
werking van dit hoofdstuk kunnen onttrekken door bij wijze
van rechtskeuze een ander recht dan Nederlands recht van
toepassing te verklaren op wat voor rechtsverhouding dan
ook. Een vergelijkbare bepaling is nu reeds opgenomen in
artikel 3:159b. Deze regel vloeit voort uit de algehele systematiek van de richtlijn en de verordening.
Artikel 3A:4 Afwikkelingsbesluiten andere
lidstaten
1. Een besluit van een afwikkelingsautoriteit
van een andere lidstaat inhoudende de
overgang van eigendomsinstrumenten,
activa of passiva die zich in Nederland
bevinden of waarop Nederlands recht van
toepassing is, dan wel inhoudende de
omzetting of afschrijving van passiva
waarop Nederlands recht van toepassing
is, wordt van rechtswege erkend en alhier
ten uitvoer gelegd.
2. Niet kan in rechte worden opgekomen
tegen een besluit als bedoeld in het eerste
lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met betrekking tot de erkenning wordt het volgende opgemerkt. Artikel 66, eerste lid, van de richtlijn regelt ook de
erkenning en tenuitvoerlegging van een besluit tot overgang. Artikel 66, vierde lid, van de richtlijn regelt de erkenning en tenuitvoerlegging van een besluit tot bail-in. Een
nationale wetgever heeft het niet in zijn macht te bepalen
dat een in zijn eigen land genomen besluit tot overgang
moet worden erkend en ten uitvoer moet worden gelegd in
een ander land. Hij kan slechts bepalen dat een in een
ander land genomen besluit in zijn eigen land wordt erkend
en ten uitvoer gelegd. Dat is dan ook wat is bepaald in
artikel 3A:4.
Met betrekking tot het tweede lid wordt het volgende opgemerkt. Artikel 66, derde lid, van de richtlijn bepaalt dat
aandeelhouders, schuldeisers en derden die worden getroffen door de overgang van in een andere lidstaat aanwezige
aandelen, activa en passiva niet gerechtigd zijn de overgang te verhinderen, te betwisten of te vernietigen op grond
van een rechtsbepaling van de lidstaat waar de activa zich
bevinden of op grond van het op de aandelen, andere
eigendomsinstrumenten, rechten of passiva toepasselijke
recht. De bedoeling van dat artikel is dat belanghebbenden
niet met een beroep op Nederlands recht een buitenlandse
maatregel kunnen frustreren.
De hoofdregel is dat belanghebbenden zich in de lidstaat
waar de afwikkelingsautoriteit de afwikkelingsmaatregel
heeft genomen zich kunnen verweren tegen die maatregel.
De rechter in die andere lidstaat zal zijn eigen recht toepassen bij de beoordeling van het verweer. Zo kan een
belanghebbende zich in Nederland verweren tegen een
door DNB genomen afwikkelingsmaatregel. Omgekeerd is
de Nederlandse rechter niet bevoegd om kennis te nemen
van een verweer tegen een maatregel genomen door een
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buitenlandse afwikkelingsautoriteit, ook niet wanneer de
afwikkelingsautoriteit van een andere lidstaat een afwikkelingsmaatregel neemt die tevens gevolgen heeft in Nederland. In dat geval kan echter niet worden uitgesloten dat
een belanghebbende bij de Nederlandse rechter daartegen
opkomt met een vordering uit onrechtmatige daad. Wanneer de belanghebbende aanvoert dat de schade in Nederland is aangetreden, moet de Nederlandse rechter zich
bevoegd achten. De Brussel I-verordening laat niet toe dat
Nederland in een dergelijk geval de Nederlandse rechter
niet bevoegd maakt: zie artikel 7, tweede lid, van die verordening.7 De Nederlandse rechter is dus bevoegd kennis te
nemen van een dergelijke vordering uit onrechtmatige
daad. De bedoeling van artikel 66, derde lid, van de richtlijn
is dat het onmogelijk wordt gemaakt dat in een dergelijk
geval de Nederlandse rechter de buitenlandse maatregel
aantast. Niet kan worden bepaald dat het Nederlandse
recht niet van toepassing is: zie artikel 4 Rome IIverordening. Beoogd is te bepalen dat het Nederlandse
recht geen grond biedt voor aantasting van de buitenlandse
maatregel.
In het tweede lid is dit onder woorden gebracht doordat is
bepaald dat in dat geval niet kan worden opgekomen tegen, kort gezegd, een buitenlandse afwikkelingsmaatregel.
Dat betekent dat de inhoud van de buitenlandse maatregel
kan worden vernietigd of anderszins kan worden aangetast.
Artikel 3A:4, tweede lid, verhindert niet dat bijvoorbeeld in
kort geding kan worden opgekomen tegen de erkenning in
de Nederlandse rechtsorde van dat besluit, of tegen de
wijze van tenuitvoerlegging.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Artikel 66, eerste en tweede lid, van de richtlijn, bepaalt dat
een in de ene lidstaat genomen besluit tot overgang uitwerking heeft in een andere lidstaat waar over te dragen eigendominstrumenten en activa of passiva zich bevinden,
volgens het recht van laatstbedoelde lidstaat, welke lidstaat
ervoor moet zorgen dat de overgang ook daadwerkelijk
plaatsvindt. Hiermee is beoogd te regelen dat een in de
ene lidstaat genomen besluit door een andere lidstaat van
rechtswege wordt erkend, dat wil zeggen zonder formaliteiten rechtswerking heeft in de rechtsorde van een andere
lidstaat. In dit verband wordt opgemerkt dat in de memorie
van toelichting, in de artikelsgewijze toelichting op artikel
3A:4, laatste alinea, het woord “niet” is weggevallen: de
inhoud van een buitenlandse maatregel kan hier niet worden vernietigd noch anderszins worden aangetast.
Erkenning kan slechts in hoogst uitzonderlijke situaties
worden geweigerd, bijvoorbeeld indien de erkenning kennelijk strijdig met de openbare orde zou zijn. Dat is overigens niet strijdig met een erkenning zonder formaliteiten.
Zie bijvoorbeeld de artikelen 36, eerste lid, en 45, eerste
lid, van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 betreffende de
rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoer7

Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement
en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2012
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de
tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (herschikking). Zie ook HvJEG 30 november 1976, C21-76, NJ 1977, 494.
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legging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
(“Brussel I Verordening”, PbEU 2012, L 351). Overigens
kan worden opgemerkt dat erkenning iets anders is dan de
daadwerkelijke tenuitvoerlegging. Een partij kan in zeer
uitzonderlijke gevallen trachten de overgang te verhinderen, bijvoorbeeld door aan te voeren dat de activa die de
afwikkelingsautoriteit voornemens is over te doen gaan
materieel niet toebehoren aan de entiteit in afwikkeling en
dus buiten het besluit vallen. In de memorie van toelichting
is slechts beoogd op te merken dat artikel 3A:4 niet uitsluit
dat een partij in een kort geding een dergelijke stelling naar
voren brengt.
Artikel 3A:5 Afwikkelingsbesluiten derde
landen
1. Een besluit van een afwikkelingsautoriteit
van een staat die geen lidstaat is tot afwikkeling van een bank, beleggingsonderneming of moederonderneming met
zetel in die staat, wordt van rechtswege
erkend en ten uitvoer gelegd ten aanzien
van een dochteronderneming met zetel in
Nederland, een in Nederland gelegen bijkantoor, of ten aanzien van activa of passiva die zich in Nederland bevinden dan
wel waarop Nederlands recht van toepassing is, indien:
a. dit volgt uit een verdrag als bedoeld in
artikel 93 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, tussen de Europese
Unie en de betreffende staat;
b. dit volgt uit een verdrag waarbij Nederland en de betreffende staat partij zijn;
c. dit volgt uit een besluit van een Europees afwikkelingscollege als bedoeld
in artikel 94, tweede lid, van die richtlijn, tenzij de Nederlandsche Bank
overeenkomstig artikel 95 van die richtlijn anders beslist; of
d. dit volgt uit een besluit van de Nederlandsche Bank overeenkomstig artikel
94, derde lid, van die richtlijn.
2. Voor zover noodzakelijk voor de tenuitvoerlegging van een besluit als bedoeld in
het eerste lid, beschikt de Nederlandsche
Bank over de bevoegdheden in de afdelingen 3A.1.3 tot en met 3A.1.8.
3. Het eerste en tweede lid laten toepassing
van de titels I en II van de Faillissementswet en van afdeling 3.5.5 van deze wet onverlet.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt ter implementatie van de artikelen 93,
94 en 95 van de richtlijn, voorzien in de erkenning, tenuitvoerlegging, alsmede eventuele uitvoering door DNB, van
besluiten van afwikkelingsautoriteiten van landen buiten de
Europese Unie. Uit de genoemde artikelen in de richtlijn
kan, in onderlinge samenhang, worden opgemaakt dat er
vier situaties zijn te onderscheiden die leiden tot erkenning,
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tenuitvoerlegging en uitvoering van afwikkelingsbesluiten
van autoriteiten uit derde landen. Ten eerste op grond van
een overeenkomst die wordt gesloten tussen de Europese
Unie en het betreffende derde land. Artikel 93 van de richtlijn geeft de Commissie de bevoegdheid aan de Raad
voorstellen te doen voor het sluiten van dergelijke overeenkomsten, de zien op onderlinge samenwerking en, blijkens
artikel 94, eerste lid, van de richtlijn, mede kunnen strekken
tot erkenning en tenuitvoerlegging van afwikkelingsbesluiten. Ten tweede kan, voor zover hierin niet reeds is voorzien door middel van een internationale overeenkomst als
hiervoor genoemd, binnen een Europees afwikkelingscollege worden besloten tot erkenning. Op grond van artikel 95
van de richtlijn kan een nationale afwikkelingsautoriteit
ervan afzien dit besluit te volgen. Blijkens artikel 93, vierde
lid, zijn lidstaten bevoegd om bilaterale samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van afwikkeling te sluiten,
zolang de Unie niet zelf overgaat tot het sluiten van een
dergelijke overeenkomst. Tot slot kan DNB, bij gebreke van
een gezamenlijk besluit in het Europees afwikkelingscollege, zelf een beslissing nemen.
Behalve van erkenning en tenuitvoerlegging ziet spreekt de
richtlijn ook van “handhaving”. Door bij de erkenning en
mogelijkheid van tenuitvoerlegging op grond van het eerste
lid, tevens ingevolge de bepalingen inzake de toepassingen
van de afwikkelingsmaatregelen van overeenkomstige
toepassing te verklaren, kan DNB een afwikkelingsbesluit
van een autoriteit van een derde land zo nodig uitvoeren en
handhaven als ware het besluiten van DNB zelf.
In het derde lid wordt gevolg gegeven aan artikel 94, zesde
lid, van de richtlijn, waarin is bepaald dat erkenning en
handhaving van afwikkelingsbesluiten van een autoriteit in
een derde land geen afbreuk doen aan nationale insolventieprocedures. Het spreekt voor zich dat een dergelijke
erkenning en handhving evenmin afbreuk doen aan de
bevoegdheden, bedoeld
in Deel 6.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Artikel 3A:4 regelt de erkenning van besluiten, genomen in
een andere lidstaat en 3A:5 regelt de erkenning van besluiten, genomen in derde landen. Met artikel 3A:4 wordt artikel 66 van de richtlijn geïmplementeerd en met artikel 3A:5
artikel 94 van de richtlijn. Artikel 94 van de richtlijn bevat
niet de regel dat partijen niet gerechtigd zijn de overgang te
verhinderen, te betwisten of te vernietigen op grond van
een rechtsbepaling van de lidstaat waar de activa zich
bevinden; in artikel 66, derde lid, is wel een dergelijke regel
opgenomen.
Artikel 3A:6 Toepassing van afwikkelingsbesluiten
1. Een besluit ingevolge dit hoofdstuk, met
uitzondering van afdeling 3A.1.2, alsmede
de voorbereiding en uitvoering van dat
besluit, is niet onderworpen aan enig instemmingsvereiste ingevolge de wet, de
statuten of tussen de entiteit en haar aandeelhouders of leden overeengekomen
regelingen ten aanzien van de besluitvor-
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ming door de algemene vergadering, met
uitzondering van het vereiste van instemming van de verkrijger bij overgang van
eigendomsinstrumenten, activa of passiva.
2. Onverminderd het bepaalde ingevolge de
artikelen 81 en 83 van de richtlijn herstel
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, is een besluit ingevolge
dit hoofdstuk alsmede de voorbereiding
en uitvoering ervan, met uitzondering van
afdeling 3A.1.2, niet onderworpen aan
enig kennisgevingsvereiste of procedureel voorschrift ingevolge een ander wettelijk voorschrift.
3. Een besluit tot afschrijving en omzetting
van kapitaalinstrumenten, toepassing van
een afwikkelingsinstrument of omzetting
van de rechtsvorm van de entiteit in afwikkeling, alsmede de voorbereiding en
uitvoering van dat besluit, is niet onderworpen aan enige andere beperking uit
hoofde van de wet, statuten of overeenkomst.
4. Een besluit tot afschrijving en omzetting
van kapitaalinstrumenten of toepassing
van een afwikkelingsinstrument vermeldt
het tijdstip waarop het in werking treedt.
De desbetreffende eigendomsinstrumenten, activa of passiva gaan over op dit
tijdstip, tenzij in het besluit anders is bepaald.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
De richtlijn kent in het kader van de afwikkeling een groot
aantal bevoegdheden toe aan de afwikkelingsautoriteit. Het
betreft daarbij ook zeer ingrijpende bevoegdheden, denk
bijvoorbeeld aan bail-in of de overgang van onderdelen van
de onderneming.
De effectiviteit van de uitoefening van deze bevoegdheden
zou zeer ernstig worden belemmerd indien de toepassing
afhankelijk zou kunnen zijn van in overeenkomsten, statuten van de entiteit in afwikkeling of andere wettelijke bepalingen neergelegde bevoegdheden van derden. Zo zou
bijvoorbeeld
toepassing van het instrument van overgang van de onderneming ernstig worden bemoeilijkt indien voor de overgang
op grond van artikel 2:107a van Boek 2 van het BW instemming van de algemene vergadering benodigd zou zijn.
Hetzelfde geldt voor de toepassing van het instrument van
bail-in waarbij voor het verminderen van de waarde van
aandelen of de intrekking ervan ingevolge artikel 208 van
Boek 2 in beginsel eveneens instemming van de algemene
vergadering is vereist. Een laatste voorbeeld betreft toepassing van de bevoegdheid ingevolge artikel 3A:51 op
grond waarvan de afwikkelingsautoriteit een overeenkomst
waarbij de entiteit in afwikkeling partij is, kan wijzigen.
Normaliter zou voor een wijziging instemming van de wederpartij vereist zijn, daaraan kan bij afwikkeling echter
voorbij worden gegaan, de overeenkomst kan bij besluit
van de afwikkelingsautoriteit, eenzijdig, worden aangepast.
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Om te voorkomen dat een effectieve afwikkeling wordt
belemmerd en de afwikkelingsdoelstellingen in gevaar
zouden kunnen komen schrijft de richtlijn in artikel 63,
tweede lid, onderdeel a, in dat verband voor dat wordt
geregeld dat de afwikkelingsautoriteiten bij de toepassing
van de afwikkelingsinstrumenten en de uitoefening van de
afwikkelingsbevoegdheden niet onderworpen zijn aan
“vereisten om de goedkeuring of toestemming van een
publieke of privépersoon, met inbegrip van aandeelhouders
of schuldeisers van de instelling in afwikkeling, te verkrijgen”. Deze vereisten kunnen voortkomen uit “het nationale
recht, een contract of een andere rechtsgrondslag”. Deze
bepaling wordt geïmplementeerd in artikel 3A:6, eerste lid.
Hierin wordt, kort gezegd, bepaald dat besluiten die door
de afwikkelingsautoriteit in het kader van afwikkeling worden genomen, en de voorbereiding en uitvoering ervan (dit
voor zover deze niet in het besluit zijn vervat) niet zijn
onderworpen aan enig instemmingsvereiste. Er zijn op
deze hoofdregel twee uitzonderingen opgenomen. In de
eerste plaats is bij toepassing van het instrument van overgang van de onderneming instemming van de verkrijger
vereist. Een potentiële overnemer kan dus niet worden
gedwongen tot een koop. Daarnaast is een uitzondering
gemaakt voor besluiten genomen ingevolge afdeling
3A.2.2. In deze afdeling zijn de bevoegdheden in de planningsfase opgenomen. Nu het daar geen afwikkeling in
enge zin betreft, en het bevoegdheden betreft die worden
uitgeoefend in een “going concern”-situatie is toepasselijkheid van een ingrijpend voorschrift als het onderhavige
disproportioneel. Voorts dient te worden opgemerkt dat het
terzijde schuiven van een instemmingsrecht niet geldt voor
bevoegdheden uit hoger recht, zoals bijvoorbeeld primair
Europees recht of een rechtstreeks werkende verordening.
Zo zal toepassing van het instrument van overgang van de
onderneming kunnen leiden tot een fusie die ingevolge het
Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en
de Concentratieverordening ter goedkeuring aan de Europese Commissie moet worden voorgelegd. Aan dit voorschrift kan op grond van artikel 3A:6 niet voorbij worden
gegaan.
In het tweede lid van artikel 3A:6 wordt bepaald dat besluiten van de afwikkelingsautoriteit in het kader van een afwikkeling niet worden onderworpen aan kennisgevingsvereisten of procedurele voorschriften van het vennootschapsof effectenrecht. Hiermee wordt artikel 63, tweede lid,
onderdeel b, van de richtlijn geïmplementeerd. Op grond
van deze bepaling kan bijvoorbeeld het vereiste om bij een
aandelenemissie een door de Autoriteit Financiële Markten
goedgekeurde prospectus algemeen verkrijgbaar te stellen,
voor de duur van de afwikkeling terzijde worden geschoven. Een ander voorbeeld betreft de verplichting ingevolge
de artikelen 69, 180 en 289 van Boek 2 van het BW om
vennootschappen bij oprichting in te schrijven in het Handelsregister. Ook daaraan kan, voor de duur van de afwikkeling, voorbij worden gegaan.
Het derde lid bepaalt dat een overgang van financiële
instrumenten, rechten of vermogensbestanddelen, afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten en bail-in en de
voorbereiding en uitvoering van deze besluiten, niet is
onderworpen aan enige andere beperking uit hoofde van
de wet, statuten of overeenkomst. Dit betreft de implemen-
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tatie van artikel 63, tweede lid, laatste alinea. Hiermee
wordt, kort gezegd, meer specifiek bepaald dat toepassing
van deze bevoegdheden in het kader van een afwikkeling
altijd doorgang moet kunnen vinden. Statuten, overeenkomsten of wettelijke bepalingen mogen geen belemmering
vormen voor toepassing van de instrumenten, uiteraard
mits aan de voorwaarden uit Deel 3A van de wet is voldaan. Een voorbeeld van een wettelijk bepalingen die
‘terzijde kunnen worden geschoven’ betreft de regelingen in
het BW met betrekking tot het maatschappelijk kapitaal.
Indien afschrijving en omzetting ertoe leidt dat meer aandelen worden geplaatst dan de omvang van het maatschappelijk kapitaal zoals in de statuten opgenomen, toelaat
vormt dit desalniettemin geen belemmering voor de uitgifte.
In dezelfde zin kan bij afschrijving en omzetting tijdelijk
voorbij worden gegaan aan de minimumkapitaaleis die
bijvoorbeeld geldt voor een N.V.
Voor artikel 3A:6 geldt dat vergaand wordt ingegrepen in de
rechten van derden. Dit is passend gelet op het grote belang dat met een effectieve afwikkeling is gemoeid. Dat
neemt niet weg dat de afwikkelingsautoriteit rechten van
derden niet nodeloos terzijde mag schuiven. Zij past bevoegdheden slechts toe indien dit, ter verwezenlijking van
de afwikkelingsdoelstellingen, dienstig is. De bevoegdheden die zijn vervat in Deel 3A en vallen onder het bereik
van artikel 3A:6 dienen te alle tijden proportioneel te worden toegepast.
Het besluit moet op grond van het vierde lid uitdrukkelijk
het tijdstip van inwerkingtreding vermelden. Dit dient een
exact tijdstip te zijn. De bekendmaking van het besluit
geschiedt op grond van artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht. In het vierde lid is voorts uitdrukkelijk geregeld
dat het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit ook het
tijdstip is waarop de eigendom van de eigendomsinstrumenten of activa of passiva overgaat, tenzij anders in het
besluit is bepaald.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Ten aanzien van het eerste lid: onder ‘enig instemmingsvereiste’ wordt reeds intern en extern verstaan. Overlegverplichtingen vallen onder het bereik van het tweede lid.
Ten aanzien van het tweede lid: Vennootschapsrecht en
financieel toezichtsrecht alleen zijn inderdaad te restrictief.
Bij nota van wijziging wordt dit aangepast.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
In het tweede lid van artikel 3A:6 wordt bepaald dat besluiten op grond van hoofdstuk 3A.2 niet zijn onderworpen aan
bepaalde kennisgevingsvereisten of procedurele voorschriften. Het tweede lid wordt zo gewijzigd dat allereerst een
foutieve verwijzing (naar artikel 82 i.p.v. 83) van de richtlijn
wordt hersteld. Verder is in artikel 63 van de richtlijn bepaald dat besluiten ingevolge hoofdstuk 3A.2 niet onderworpen zijn aan kennisgevingsvereisten of procedurele
voorschriften krachtens nationaal recht en niet, zoals nu in
artikel 3A:6 is opgenomen, ingevolge het vennootschapsrecht of financieel toezichtsrecht. Met deze wijziging wordt
dit aangepast.
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Kamerstuk 34.634, nr. 3
Op grond van artikel 3A:6, eerste tot en met derde lid, van
de Wft wordt, ter implementatie van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, de
toepasselijkheid uitgesloten van beperkingen die zouden
kunnen voortvloeien uit overeenkomsten, statuten of (andere) wettelijke voorschriften; in die gevallen wordt aan het
afwikkelingsregime voorrang verleend. De uitzonderingen
op de toepassing van beperkingen die voortvloeien uit
overeenkomsten, statuten of andere wettelijke voorschriften
zijn in alle leden open geformuleerd.
In het eerste lid wordt nu nog, in aanvulling op de open
geformuleerde uitzondering, specifiek verwezen naar de
instemmingsvereisten neergelegd in de artikelen 38 en
107a en de titels 4.4 en 5.3 van Boek 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Het betreft een niet-uitputtende opsomming. De
huidige redactie van het eerste lid kan met betrekking tot dit
laatste aspect tot misverstanden leiden. Voorgesteld wordt
om met een gewijzigde redactie van het eerste lid van
artikel 3A:6 Wft te verduidelijken dat wordt afgeweken van
alle instemmingsvereisten die zijn gesteld bij of krachtens
de wet, of de statuten of interne regelingen van de entiteit
in afwikkeling. Hierbij wordt met name gedacht aan de
instemmingsvereisten die voortvloeien uit de EU-richtlijnen
inzake het vennootschapsrecht die worden genoemd in titel
X van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en
beleggingsondernemingen (vgl. overweging 120 van die
richtlijn). Het gaat om Europese richtlijnen die in Nederlandse wetgeving zijn omgezet.
Het betreft ten eerste de richtlijnen over splitsing, 8 grensoverschrijdende fusie9 en fusie10 van vennootschappen
(overweging 122 en artikel 116, 120 en 122 van de richtlijn
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen). Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in titel 7 van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn de volgende instemmingsvereisten opgenomen: het besluit tot fusie of
splitsing door de algemene vergadering (artikelen 2:317 en
334m BW) en het besluit tot fusie of splitsing door het
bestuur van een verkrijgende vennootschap (artikelen
2:331 en 2:334ff BW).
Richtlijn 2012/30/EU betreft de oprichting van de NV en de
instandhouding en wijziging van haar kapitaal (zie overweging 121 en artikel 123 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen). De in deze
richtlijn neergelegde bevoegdheden om een besluit te
nemen over wijzigingen in het vermogen van de vennootschap worden buiten toepassing verklaard. Dit betreft het
besluit van de algemene vergadering tot kapitaalverhoging
(artikel 2:96 BW) en het besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering (artikel 2:99 BW).
8

9

10

Zesde Richtlijn 82/891/EEG van de Raad van 17 december
1982 op de grondslag van artikel 54, lid 3, sub g, van het
Verdrag betreffende splitsingen van naamloze vennootschappen (PbEG L 378).
Richtlijn nr. 2005/56/EG van het Europese Parlement en de
Raad van de Europese Unie inzake grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen (PbEU L 310).
Richtlijn 2011/35/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 5 april 2011 betreffende fusies van naamloze vennootschappen (PbEU L 110).
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De richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen wijzigt ook de richtlijn aandeelhoudersrechten11 (overweging 124 en artikel 121 van de richtlijn). Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de fase
waarin afwikkeling van de bank, beleggingsonderneming of
holding nog kan worden voorkomen en de fase waarin er
sprake is van afwikkeling. Wat betreft de eerstgenoemde
fase worden voorschriften betreffende de oproepingstermijn
en registratiedatum voor een vergadering voor een besluit
over een kapitaalverhoging aangepast. Deze wijzigingen
zijn reeds verwerkt in de artikelen 2:115 en 2:119 BW.12 Zie
artikel III van dit wetsvoorstel voor een aanvullende regeling voor niet-beursgenoteerde banken, beleggingsondernemingen of holdings.
Wat betreft de afwikkelingsfase worden alle procedurele
voorschriften die voortvloeien uit de richtlijn aandeelhoudersrechten buiten toepassing verklaard. Dit is reeds uitgevoerd in artikel 3A:6, tweede lid, Wft. Dit artikellid bepaalt in
het algemeen dat besluiten in de afwikkelingsfase niet
onderworpen zijn aan enig kennisgevingsvereiste of procedureel voorschrift ingevolge een ander wettelijk voorschrift.
Omtrent de volgende onderwerpen zijn procedurele voorschriften in de richtlijn aandeelhoudersrechten opgenomen:
de oproeping voor een algemene vergadering (artikelen
2:113, 2:114 en 2:115 BW), het agenderingsrecht (artikel
2:114a BW), het bijwonen van de algemene vergadering en
het uitoefenen van het stemrecht (artikelen 2:117, 2:117a
en 2:117b BW) en het vaststellen van de stemmingsresultaten (artikel 2:120 BW).
Ook de andere hierboven genoemde EU-richtlijnen kennen
procedurele voorschriften die in de afwikkelingsfase niet
van toepassing zijn. Dit betreft voor de richtlijnen over
(grensoverschrijdende) fusie en splitsing voorschriften over
het voorstel tot fusie of splitsing en de toelichting daarop
(artikelen 2:312-2:315, 2:326 tot en met 2:329, 2:333d tot
en met 2:333g en 2:334f tot en met 2:334i BW), het verzet
door schuldeisers (artikelen 2:316 en 2:334k en 2:334l
BW), schadeloosstelling van aandeelhouders (artikelen
2:330a en 2:333h BW) en regelingen over medezeggenschap (artikel 2:333k BW).
De richtlijn betreffende de oprichting van de NV en de
instandhouding en wijziging van haar kapitaal13 kent procedurele voorschriften over de volgende onderwerpen die niet
van toepassing zijn in de afwikkelingsfase. De accountantsverklaring over inbreng in natura voor en na oprichting
(artikel 2:94a en 2:94b BW), het voorkeursrecht van aandeelhouders bij de uitgifte van aandelen (artikel 2:96a BW),
het verzet door schuldeisers (artikel 2:100 BW) en het
bijeenroepen van een algemene vergadering bij een sterke
vermogensdaling (artikel 2:108a BW).

11

12
13

Richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen (PbEU 2007, L 184)
Kamerstukken II 2014/15, 34 208, nr. 7 en Kamerstukken II
2014/15, 34 232, nr. 7.
Richtlijn 77/91/EEG met betrekking tot de oprichting van de
naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal (PbEU L 264).
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Artikel 3A:7 Toepasselijk recht op waarborgen bij overgang
De waarborgen, bedoeld in hoofdstuk VII van
titel IV van de richtlijn herstel en afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen,
die gelden bij overgang van een gedeelte van
de activa of passiva, worden beheerst door
het recht van de lidstaat van de afwikkelingsautoriteit die het besluit tot overgang heeft
genomen.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 66, zesde lid, onderdeel c, van
de richtlijn geïmplementeerd. Bepaald wordt welk recht van
toepassing is op de waarborgen, bedoeld in hoofdstuk VII
van titel IV van de richtlijn. In de Wft is dat hoofdstuk geïmplementeerd in de artikelen 3A:59 tot en met 3A:61. Met de
drie “traditionele afwikkelinstrumenten” (overgang onderneming, overbruggingsinstelling, afsplitsing activa) kunnen
activa of passiva overgaan. Hoofdstuk VII van de richtlijn
biedt bescherming aan bepaalde partijen indien de afwikkelautoriteit slechts een gedeelte van de activa of passiva
zou willen overdragen. Als voorbeeld kan worden genomen
de situatie waarin DNB activa wenst over te dragen die in
Duitsland zijn gelegen. Op grond van artikel 3A:7 gelden de
waarborgen die zijn geïmplementeerd in het Nederlandse
recht, niet die welke zijn geïmplementeerd in het Duitse
recht.
Artikel 3A:8 Met afwikkeling belaste personen
1. Met de voorbereiding en uitvoering van
besluiten ingevolge dit hoofdstuk zijn belast de bij besluit van de Nederlandsche
Bank aangewezen personen. De artikelen
5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing.
2. Van een besluit als bedoeld in het eerste
lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel regelt de aanwijzing van personen die dagelijks
uitvoering geven aan de afwikkelingstaken van DNB en
bepaalt over welke bevoegdheden uit de Awb zij daarvoor
beschikken. De aangewezen personen kunnen ingevolge
artikel 3A:8 inlichtingen vorderen, inzage vorderen van
zakelijke gegevens en bescheiden en daarvan kopieën
maken, alsmede alle plaatsen - met uitzondering van woningen - betreden. Bij de uitoefening van deze bevoegdheden kunnen zij medewerking vorderen van een ieder en
nemen zij het evenredigheidsbeginsel in acht. Daarmee
beschikken deze personen over dezelfde bevoegdheden
en verplichtingen op grond van de Awb als de personen die
zijn belast met de uitvoering van het dagelijks toezicht (vgl.
artikel 1:72 e.v. van de Wft). Ook bij de personen die worden belast met de afwikkelingstaken wordt het niet nodig
geacht om hen de bevoegdheden te geven om monsters te
nemen (5:18 Awb) of vervoermiddelen te onderzoeken
(5:19 Awb). Die bevoegdheden zijn daarom niet van overeenkomstige toepassing verklaard.
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Afdeling 3a.1.2 Voorbereiding van
afwikkeling 14
Artikel 3A:9 Afwikkelingsplan buiten SRM
1. De Nederlandsche Bank stelt een afwikkelingsplan vast voor beleggingsondernemingen die geen onderdeel zijn van een
groep.
2. De Nederlandsche Bank stelt, indien zij de
groepsafwikkelingsautoriteit is van een
groep die niet valt onder de werking van
de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, een afwikkelingsplan
vast voor de groep, overeenkomstig de
procedure in artikel 13 van de richtlijn
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
3. Het afwikkelingsplan voor een groep als
bedoeld in het tweede lid, dat is vastgesteld door de groepsafwikkelingsautoriteit
in een andere lidstaat, is op de entiteiten
van de groep met zetel in Nederland van
toepassing, tenzij de Nederlandsche Bank
overeenkomstig artikel 13, zesde lid, van
de richtlijn herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen, afzonderlijke afwikkelingsplannen opstelt
voor deze entiteiten.
4. Op het vaststellen van een afwikkelingsplan door de Nederlandsche Bank is artikel 8, vijfde tot en met twaalfde lid, van de
verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van overeenkomstige
toepassing. De Nederlandsche Bank
neemt hierbij de overwegingen, bedoeld in
artikel 11, derde lid, onderdelen a tot en
met d, van die verordening in aanmerking.
5. De Nederlandsche Bank kan besluiten dat
het bepaalde ingevolge het vierde lid op
vereenvoudigde wijze wordt toegepast of
dat vaststelling van een afwikkelingsplan
niet noodzakelijk is. Artikel 11, eerste en
derde tot en met zevende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is van overeenkomstige
toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
De verordening voorziet reeds in een regeling voor de
vaststelling van afwikkelingsplannen voor banken en bankengroepen. Het voorgestelde artikel regelt ditzelfde, ter
implementatie van de artikelen 10, 12 en 13 van de richtlijn,
voor beleggingsondernemingen en groepen die niet onder
de werking van de verordening vallen. Hierbij is voor de
inhoudelijke vereisten zoveel mogelijk bij de regeling in de
verordening aangesloten.
Met betrekking tot de totstandkoming van groepsafwikke14

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel GG van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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lingsplannen, die worden opgesteld door de groepsafwikkelingsautoriteit, worden in het tweede en derde lid twee
situaties geregeld. Indien DNB de groepsafwikkelingsautoriteit is, vindt ingevolge het tweede lid de opstelling van het
groepsafwikkelingsplan door DNB plaats volgens de coördinatieprocedure van artikel 13 van de richtlijn. Dit regelt
het afstemmingsproces met de andere betrokken afwikkelingsautoriteiten en met EBA. Indien DNB niet de
groepsafwikkelingsautoriteit is, wordt het groepsafwikkelingsplan vastgesteld door een afwikkelingsautoriteit in een
andere lidstaat. Op grond van het voorgestelde derde lid is
het door die andere autoriteit vastgestelde afwikkelingsplan
tevens van toepassing op de entiteiten van de groep met
zetel in Nederland. Het plan heeft dan de instemming van
DNB. Indien die instemming ontbreekt, kan DNB op overeenkomstig artikel 13, zesde lid, van de richtlijn zelf afzonderlijke afwikkelingsplannen vaststellen voor de entiteiten
binnen Nederland. Op grond van het vijfde lid beschikt DNB
over de bevoegdheid om een gehele of gedeeltelijke ontheffing te verlenen voor verplichtingen in verband met de
afwikkelingsplanning. In aansluiting op de regeling in de
verordening is bepaald dat een afwikkelingsplan desnoods
geheel achterwege kan blijven.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen naar het afwikkelingsplan en meer specifiek vragen deze leden in hoeverre er bij het opstellen daarvan rekening wordt gehouden
met het verschil tussen grote en kleine instellingen en in
hoeverre er sprake is van voldoende proportionaliteit bij de
verschillende maatregelen.
Zowel artikel 11 van de verordening als het voorgestelde
artikel 3A:9, vijfde lid, van de Wft biedt de mogelijkheid om
bij bepaalde instellingen vereenvoudigde verplichtingen
met betrekking tot afwikkelingsplanning op te leggen. Op
deze wijze kunnen onder meer de inhoud en mate van
detail van het afwikkelingsplan, de timing en frequentie van
het actualiseren van het plan en de van de instelling gevraagde informatie voor afwikkelingsplanning in proportie
worden gebracht met de aard, omvang en de activiteiten
van de instelling. De mate waarin vereenvoudigde verplichtingen kunnen worden toegepast is onder meer afhankelijk
van de in artikel 11 van de verordening genoemde impact
van een regulier faillissement op financiële markten, andere
instellingen, de financieringsvoorwaarden of de economie
in ruimere zin. Daarnaast hangen deze samen met de
uitkomsten van de onder artikel 10 van de verordening
genoemde beoordeling van de afwikkelbaarheid van de
instelling.
Meer concreet betekent dit dat voor alle instellingen met
een bankvergunning een afwikkelingsplan zal worden
vastgesteld. De reikwijdte van het afwikkelingsplan zal
sterk afhangen van (en afnemen met) de omvang en relevantie van de instelling, waarbij voor de kleinste instellingen
het afwikkelingsplan zou kunnen bestaan uit louter de
analyse dat een regulier faillissement haalbaar en geloofwaardig wordt geacht in het geval dat de instelling niet
meer levensvatbaar is.
De leden van de fractie van de PvdA vragen in hoeverre er
nu belemmeringen zijn voor onderlinge steun binnen
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grensoverschrijdende groepen. De genoemde leden vragen
hoe het wegnemen van belemmeringen voor onderlinge
steun zich verhoudt tot maatregelen, zoals het opstellen
van een groepsafwikkelingsplan, die ervoor moeten zorgen
dat instellingen juist beter afwikkelbaar worden. Kan dit de
afwikkelbaarheid van instellingen niet juist bemoeilijken?
Het instrument van financiële steun binnen de groep is
bedoeld om banken in moeilijkheden een vooraf door alle
betrokken toezichthouders goedgekeurde mogelijkheid te
geven een beroep te doen op middelen die zich ergens
anders in de groep bevinden. Dit zou de aanwending van
deze middelen ten behoeve van het herstel van de bank
kunnen vergemakkelijken (ervan uitgaande dat toezichthouders de inzet van het instrument ook daadwerkelijk
toestaan).
In principe zijn er momenteel geen belemmeringen voor het
geven van onderlinge steun binnen de groep zolang de
betrokken entiteiten voldoen aan de toezichteisen. Het
instrument van financiële steun binnen de groep moet dan
ook vooral gezien worden als een codificatie van transacties die in praktijk al plaatsvinden. Het belangrijkste verschil
is dat nu de mogelijkheid van steun binnen de groep al
vooraf aan de toezichthouders wordt voorgelegd. De toezichthouder kan toestemming voor het verlenen van financiële steun onthouden als de afwikkelbaarheid van instellingen hierdoor wordt bemoeilijkt (zie hiervoor artikel 23 van
de richtlijn en het voorgestelde artikel 3:305, tweede lid, Wft
in het wetsvoorstel), en zal aan dit punt de nodige aandacht
geven bij de beoordeling van het verzoek tot het geven van
toestemming voor financiële steun.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
De voorgestelde wijziging expliciteert dat DNB een aantal
overwegingen in aanmerking neemt bij het bepalen van de
inhoud, bijzonderheden en frequentie van het afwikkelingsplan, de voor het (opstellen van het) afwikkelingsplan vereiste informatie en de beoordeling van de afwikkelbaarheid.
Dit volgt uit artikel 4, eerste lid, aanhef, van de richtlijn
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen. Het gaat daarbij om overwegingen als het risicoprofiel van de instelling en de verwevenheid met andere
instellingen of het financieel stelsel in het algemeen.
In artikel 3A:9, vijfde lid, van de Wft is reeds opgenomen
dat deze overwegingen door DNB in aanmerking worden
genomen bij een besluit tot vereenvoudigde verplichtingen
of het verlenen van ontheffing kan worden verleend voor
het opstellen van het afwikkelingsplan. Dit wordt nu aangevuld met de voorgestelde wijzigingen.
Omdat de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme parallelle voorschriften bevat, wordt omwille van
de consistentie verwezen naar de voorschriften in de verordening in plaats van naar de richtlijn.
Artikel 3A:10 Beoordeling afwikkelbaarheid
buiten SRM
De Nederlandsche Bank beoordeelt bij het
opstellen van een afwikkelingsplan ingevolge
artikel 3A:9 de mate waarin de betrokken
entiteit of groep afwikkelbaar is. Artikel 10,
eerste tot en met zesde lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmecha-
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nisme is van overeenkomstige toepassing.
De Nederlandsche Bank neemt hierbij de
overwegingen, bedoeld in artikel 11, derde
lid, onderdelen a tot en met d, van die verordening in aanmerking.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Voor de regeling van de beoordeling van de afwikkelbaarheid, dat de basis vormt voor het afwikkelingsplan voor een
beleggingsonderneming of een groep die niet onder de
werking van de verordening valt, is ter implementatie van
de artikelen 15 en 16 van de richtlijn geheel aangesloten bij
de regeling in de verordening. Het betreft hier een beoordeling van de afwikkelbaarheid van de beleggingsonderneming of groep, ten behoeve van het vaststellen van een
definitief afwikkelingsplan en het eventueel opleggen van
maatregelen op grond van het navolgende artikel. Het gaat
daarmee om een voorbereidende handeling, waartegen
geen afzonderlijk bezwaar en beroep open staat.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
De redactie van het voorgestelde artikel 3A:10, eerste lid, is
dienovereenkomstig verduidelijkt.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
Deze wijzigingen zijn van redactionele aard.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting bij art. 3A:9 (red.).
Artikel 3A:11 Maatregelen t.a.v. afwikkelbaarheid buiten SRM
1. De Nederlandsche Bank stelt op grond
van de beoordeling van de afwikkelbaarheid van een entiteit of groep ingevolge
artikel 3A:10, overeenkomstig de procedure in artikel 17, eerste tot en met vierde lid,
onderscheidenlijk artikel 18, eerste tot en
met zesde en achtste en negende lid, van
de richtlijn herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen,
voor zover aanwezig de wezenlijke belemmeringen voor afwikkelbaarheid vast
en kan zo nodig aan de entiteit of groep
maatregelen opleggen als bedoeld in artikel 17, vijfde lid, van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsonderneming, om deze belemmeringen in
voldoende mate te verminderen of weg te
nemen.
2. Maatregelen als bedoeld in het eerste lid,
die zijn opgelegd door de groepsafwikkelingsautoriteit in een andere lidstaat aan
entiteiten van een groep die niet valt onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, zijn op de entiteiten met zetel in Nederland van toepassing, tenzij de Nederlandsche Bank, overeenkomstig artikel 18,
zevende lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingson-
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dernemingen, aan deze entiteiten zelf zulke maatregelen oplegt.
3. Op het vaststellen van belemmeringen en
het opleggen van maatregelen door de
Nederlandsche Bank ingevolge het eerste
of tweede lid, is artikel 10, tiende lid, van
de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van overeenkomstige
toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In de artikelen 17 en 18 van de richtlijn wordt geregeld dat,
voorafgaand aan de definitieve vaststelling van een afwikkelingsplan, maatregelen kunnen worden opgelegd om
eventueel geconstateerde belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen. In de verordening wordt dit voor
banken en bankgroepen, tezamen met de beoordeling van
de afwikkelbaarheid, geregeld in artikel 10. Voor de te
volgen procedure voor de oplegging van maatregelen op
een beleggingsonderneming die geen onderdeel uitmaakt
van een groep, wordt verwezen naar artikel 17 van de
richtlijn. Op de oplegging van maatregelen door DNB aan
entiteiten met zetel in Nederland van een groep die niet
onder de werking van de verordening valt, is de procedure
in artikel 18 van de richtlijn van toepassing. Maatregelen
die worden opgelegd aan entiteiten van een groep, worden
door de groepsafwikkelingsautoriteit vastgesteld en medegedeeld aan de EU-moederonderneming. Rechtsbescherming tegen die maatregelen staat dan ook open tegen het
besluit van de groepsafwikkelingsautoriteit. Eenmaal vastgesteld, zijn maatregelen opgelegd door de groepsafwikkelingsautoriteit in een andere lidstaat op grond van het
tweede voorgestelde lid tevens van toepassing op entiteiten binnen Nederland, tenzij DNB overeenkomstig artikel
18, zevende lid, van de richtlijn besluit zelf maatregelen op
te leggen aan deze entiteiten. Uiteraard staat dan tegen
deze besluiten bezwaar bij DNB en beroep bij de Nederlandse bestuursrechter open. Voor de toepassingswijze en
de inhoud van de maatregelen is aangesloten bij artikel 10,
tiende en elfde lid, van de verordening.
Artikel 3A:11a Maatregelen t.a.v. afwikkelbaarheid binnen SRM
Indien de Afwikkelingsraad of de Nederlandsche Bank op grond van artikel 10, tiende lid,
van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme oordeelt dat de door
de entiteit of moederonderneming voorgestelde maatregelen de vastgestelde belemmeringen voor afwikkelbaarheid niet in voldoende mate zullen verminderen of wegnemen, beschikt de Nederlandsche Bank over
de bevoegdheid om, indien van toepassing
op instructie van de Afwikkelingsraad, aan de
entiteit of groep maatregelen op te leggen als
bedoeld in artikel 10, elfde lid, van die verordening, met inachtneming van het dertiende
lid van dat artikel.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Met het voorgestelde artikel 3A:11a Wft wordt een mogelijke omissie hersteld bij de implementatie van de verorde-
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ning gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. De
Nederlandsche Bank oefent op grond van de taakverdeling
tussen de Afwikkelingsraad en nationale afwikkelingsautoriteiten in artikel 7 van de verordening, bevoegdheden uit die
zijn voorzien in de verordening voor de Afwikkelingsraad.
Hieronder vallen echter niet de bevoegdheden, opgesomd
in artikel 10, elfde lid, van de verordening, die kunnen
worden opgelegd om belemmeringen voor afwikkelbaarheid te verminderen of weg te nemen. Dit zijn maatregelen
die uitsluitend door de autoriteiten van de lidstaten kunnen
worden opgelegd en, indien de Afwikkelingsraad bevoegd
is, op diens instructie. Op grond van de slotzin van het
elfde lid van artikel 10 van de verordening is bij de implementatie verondersteld dat deze bevoegdheden voor de
nationale afwikkelingsautoriteiten rechtsreeks uit de verordening volgen. Bij nader inzien verdient het de voorkeur om
buiten twijfel te stellen dat de Nederlandsche Bank daadwerkelijk over deze bevoegdheden beschikt, door deze
bevoegdheden van een expliciete grondslag van nationaal
recht te voorzien. Het voorgestelde artikel strekt daartoe.
Artikel 3a:12 Vermogen tot uitgifte kernkapitaal- en eigendomsinstrumenten
Een entiteit is te allen tijde in staat kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten
uit te geven teneinde te voldoen aan een besluit als bedoeld in artikel 3A:22, eerste lid, of
3A:45, eerste lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In artikel 3A:12 wordt voorgeschreven dat een entiteit te
allen tijde in staat moet zijn kernkapitaalinstrumenten of
eigendomsinstrumenten uit te geven om daadwerkelijk
uitvoering te geven aan de geëigende afwikkelingsinstrumenten.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen naar de termijn
die DNB kan stellen voor het uitoefenen van rechten op
nieuw uit te geven aandelen.
Welke termijn redelijk is, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Er wordt aldus voor gekozen niet nu
een termijn te noemen die de beleidsvrijheid van de afwikkelingsautoriteit onbedoeld zou kunnen beperken. Wel kan
in algemene zin worden opgemerkt dat het wenselijk is dat
er geen langdurige onduidelijkheid bestaat over de nieuwe
eigendomsverhoudingen. De termijn kan in het licht van het
voorgaande dus uit de aard der zaak niet te lang zijn.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Artikel 3A:12 strekt onder meer tot implementatie van artikel 54, eerste lid, van de richtlijn.
In dit kader wordt vereist dat entiteiten voldoende maatschappelijk kapitaal aanhouden zodat de entiteit er niet op
grond daarvan wordt weerhouden bij toepassing van
AFOMKI of bail-in eigendomsinstrumenten uit te geven. In
dit kader kan bijvoorbeeld worden verlangd dat de statuten
zodanig worden gewijzigd of aangevuld dat zij niet in de
weg staan aan een uitgifte van eigendomsinstrumenten of
kernkapitaalinstrumenten bij afwikkeling.
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Artikel 3A:13 Contractuele afwikkelbaarheidsclausule
1. Een entiteit als bedoeld in artikel 3A:2,
onderdelen a tot en met f, neemt in een
overeenkomst waarop het recht van een
staat die geen lidstaat is van toepassing
is, en die verplichtingen bevat die voor
toepassing van de bevoegdheden, bedoeld in de artikelen 3A:21 en 3A:44, in
aanmerking zouden komen en geen deposito’s zijn als bedoeld in artikel 212ra, eerste lid, onderdelen a of b, van de Faillissementswet een bepaling op waarin de
wederpartij instemt met de mogelijke toepassing van die bevoegdheden en met de
gevolgen daarvan.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op
overeenkomsten die zijn aangegaan voor
de inwerkingtreding van dit artikel, tenzij
anders is bepaald bij verordening van de
Europese Commissie op grond van artikel
55, derde lid, van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
3. De Nederlandsche Bank of, al naar gelang
de bevoegdheidsverdeling op grond van
artikel 7 van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, de
Afwikkelingsraad kan voorschrijven dat
de entiteit de afdwingbaarheid van een
contractuele bepaling als bedoeld in het
eerste lid, door middel van een verklaring
van een onafhankelijke deskundige aantoont.
4. De Nederlandsche Bank of, al naar gelang
de bevoegdheidsverdeling op grond van
artikel 7 van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, de
Afwikkelingsraad kan ontheffing verlenen
van het eerste lid, indien zij vaststelt dat
de verplichtingen krachtens het recht van
een staat die geen lidstaat is of ingevolge
een met die staat gesloten bindende overeenkomst, zijn onderworpen aan toepassing van afschrijving en omzetting van
kapitaalinstrumenten of het instrument
van bail-in door de Nederlandsche Bank,
de Afwikkelingraad of een afwikkelingsautoriteit van een andere lidstaat.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Het voorgestelde artikel strekt tot implementatie van artikel
55 van de richtlijn. Deze bepaling gaat in op de contractuele erkenning van het instrument van bail-in.
Het eerste lid strekt ertoe aan te geven dat entiteiten worden verplicht om in overeenkomsten waar passiva tot stand
komen een contractuele bepaling op te nemen, waarin de
wederpartij de toepassing van het instrument van bail-in
erkent.
In het tweede lid wordt vervolgens opgesomd om welke
passiva het gaat die in de overeenkomsten tot stand ko-
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men. Het betreffen dan passiva die:
• geen deposito zijn als bedoeld in artikel 108, onder a,
van de richtlijn;
• aan bail-in of AFOMKI kunnen worden onderworpen;
• onder het recht vallen van een derde land; en . zijn
uitgegeven of zijn aangegaan na de datum waarop een
lidstaat de bepalingen toepast ter omzetting van deze
afdeling.
Ten aanzien van de laatste voorwaarde wordt nog opgemerkt dat uit de richtlijn volgt dat de datum van het sluiten
van de overeenkomst of het uitgeven van de instrumenten
bepalend is. Indien dus al een voornemen is gepubliceerd
tot uitgifte dan wel een instrument in tranches wordt uitgegeven is niettemin de datum van uitgifte bepalend voor de
vraag of dient te worden voorzien in een clausule als hier
bedoeld.
In het derde lid wordt bepaald dat de bevoegde afwikkelingsautoriteit, DNB of de Afwikkelingsraad, van de entiteit
kan verlangen dat zij een juridisch advies verstrekt over de
juridische afdwingbaarheid van de contractuele bepaling.
Een dergelijk advies zal veelal de vorm hebben van een
legal opinion. Daarbij kan tevens worden gedacht aan een
dergelijke opinie ten aanzien van een standaardclausule
die in meerdere overeenkomsten kan worden opgenomen.
Het vierde lid voorziet in de mogelijkheid voor DNB om een
ontheffing van de contractuele clausule te verlenen. DNB
kan een ontheffing verlenen als zij vaststelt dat krachtens
het recht van een derde land de passiva ook onderworpen
zijn aan het instrument van bail-in of dat met dat derde land
een bindende overeenkomst is gesloten dat de passiva
onderworpen zijn aan het instrument van bail-in.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
In hoeverre is er door het ministerie van Financiën onderzoek gedaan naar de (mogelijk) hogere financieringskosten
van banken door de bail-in clausule? Wat zijn de gevolgen
voor de hoogte van de financieringskosten van de bail-in
clausule? Op welke termijn moeten banken hun contracten
herzien met het oog op artikel 3A:13, vragen de leden van
de fractie van de VVD.
Er is geen speciaal onderzoek gedaan naar de gevolgen
van het introduceren van bail-in (of de clausule bedoeld in
artikel 3A:13) voor de financieringskosten van banken. De
Europese Commissie is in de impact assessment bij het
richtlijnvoorstel reeds uitvoerig op dit onderwerp ingegaan.
De Europese Commissie concludeerde, kort gezegd, dat
invoering van bail-in naar verwachting weliswaar zou leiden
tot stijgende financieringskosten voor banken maar dat de
omvang van die stijging afhankelijk was van een groot
aantal factoren. Deze kan dus niet met enige mate van
precisie worden gekwantificeerd.
Wel kan in algemene zin hierover het volgende worden
opgemerkt. De financieringskosten worden bepaald door
verschillende factoren, zoals de kans dat een bank faalt en
de verliezen die crediteuren moeten dragen als de bank
faalt.
Het instrument van bail-in en het afwikkelingskader maakt
het mogelijk om de verliezen van banken bij crediteuren te
leggen. Dat bereikt een maatschappelijk wenselijk doel –
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namelijk het ontzien van de belastingbetaler in afwikkeling
– maar heeft ook een opwaarts effect op de financieringskosten. Aan de andere kant zijn er veel maatregelen genomen met als doel banken veiliger te maken, zoals de
hogere kapitaaleisen, maar ook bijvoorbeeld herstelplannen. Deze effecten werken dus tegengesteld: aan de ene
kant zullen crediteuren hogere verliezen moeten dragen,
aan de andere kant worden banken veiliger.
Banken dienen in beginsel in contracten die worden gesloten na inwerkingtreding van dit wetsvoorstel een clausule
als bedoeld in artikel 3A:13 op te nemen. De verwachting is
dat de Europese Commissie – op voorstel van de EBA hierover nadere regels zal stellen in een verordening.
Daarbij zal de aandacht vermoedelijk uitgaan naar overeenkomsten die weliswaar zijn gesloten voor de inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, maar waarbij de schulden
worden uitgegeven of aangegaan na de inwerkingtreding.
Op grond van artikel 55, eerste lid, onderdeel d, moet in
dergelijke contracten een afwikkelbaarheidsclausule worden opgenomen.
De leden van de fractie van de VVD vragen naar de termijn
waarop DNB de ex post waardering moet laten verrichten.
Zij vragen onder meer waarom dat pas na voltooiing van de
afwikkeling kan. Allen & Overy is hierop eveneens ingegaan.
Vooraleerst dient te worden opgemerkt dat de regeling
inzake de ex post waardering, die in artikel 3A:20, derde
lid, is opgenomen slechts van toepassing is op afwikkeling
van entiteiten die niet onder het SRM vallen (i.e. beleggingsondernemingen die geen onderdeel uitmaken van een
bankengroep en EU-bijkantoren van banken en beleggingsondernemingen). Voor de afwikkeling van banken(groepen) gelden uitsluitend de bepalingen uit artikel
20, zestiende tot en met achttiende lid, van de verordening.
Om die reden ligt het niet onmiddellijk in de rede om in de
nationale wetgeving een uitvoerige nadere uitwerking op te
nemen, zoals Allen & Overy voorstelt.
De ex-post waardering, die ingevolge de richtlijn en verordening door een onafhankelijke derde dient te worden
verricht, heeft tot doel na te gaan in hoeverre schuldeisers
van de bank in afwikkeling in een slechtere positie zijn
komen te verkeren dan wanneer de bank in een reguliere
faillissementsprocedure zou zijn geliquideerd.
Daarvoor is in ieder geval noodzakelijk dat vast is komen te
staan wat hun positie (schade) als gevolg van de afwikkeling is. Het is de vraag of hun positie vast kan komen te
staan voordat de afwikkeling is voltooid. Denkbaar is enerzijds dat gedurende het proces van afwikkeling meermaals
bail-in moet worden toegepast waardoor het verlies van
een schuldeiser toeneemt, of anderzijds dat gedurende het
proces van afwikkeling blijkt dat kapitaalinstrumenten of
passiva in te sterke mate zijn afgeschreven waarna een
opwaardering kan volgen. Dit maakt dat het in de rede ligt
dat pas een waardering kan worden gemaakt nadat de
afwikkeling is voltooid. Van belang is wel om op te merken
dat niet wordt uitgesloten dat reeds eerder een dergelijke
waardering wordt gemaakt, bijvoorbeeld indien van een
categorie schuldeisers reeds hun positie is vast komen te
staan.

19

bijzondere maatregelen
Ten aanzien van de rechtsbescherming kan nog worden
opgemerkt dat de regeling ten aanzien van de waardering
er niet aan in de weg staat dat belanghebbenden een eigen
waardering inbrengen in een juridische procedure waarin
wordt opgekomen tegen het besluit van DNB tot toekenning
van een vergoeding op grond van artikel 3A:22, vierde lid.
Overigens worden geen nadere procesrechtelijke voorschriften gesteld, een dergelijke procedure wordt aldus
beheerst door de normale procesrechtelijke bepalingen uit
de Awb.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
In het tweede lid van dit artikel is een uitzondering opgenomen voor wat betreft de verplichting voor entiteiten om in
overeenkomsten een afwikkelbaarheidsclausule op te
nemen. Artikel 55, derde lid, van de richtlijn bepaalt dat de
Europese Commissie, op voorstel van de EBA, bevoegd is
daarover een verordening op te stellen. De verwachting is
dat de Europese Commissie van deze bevoegdheid gebruik zal maken, in ieder geval om artikel 55, eerste lid,
onderdeel d, van de richtlijn nader te duiden. Op grond
daarvan is het denkbaar dat onder bepaalde omstandigheden in overeenkomsten die weliswaar zijn gesloten voor de
inwerkingtreding van dit wetsvoorstel, maar waarbij de
schulden worden uitgegeven of aangegaan na de inwerkingtreding, ook een afwikkelbaarheidsclausule moet worden opgenomen. Met de voorgestelde wijziging van het
tweede lid wordt daarom rekening gehouden met een
nadere regeling door de Commissie waarbij de reikwijdte
van de uitzondering kan worden beperkt.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Het betreft hier redactionele verbeteringen.
Artikel 3A:14 MREL beleggingsonderneming
buiten SRM
1. Een beleggingsonderneming die niet valt
onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, voldoet aan een minimumvereiste
voor eigen vermogen en in aanmerking
komende passiva.
2. De Nederlandsche Bank stelt het minimumvereiste voor eigen vermogen en in
aanmerking komende passiva vast. Artikel
12, vierde, zesde tot en met negende, elfde, twaalfde, zestiende en zeventiende lid,
van de verordening gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme is van overeenkomstige toepassing.
3. De Nederlandsche Bank kan aan een beleggingsonderneming die als EU-moeder–
instelling of dochteronderneming onderdeel uitmaakt van een grensoverschrijdende groep, ontheffing verlenen van het
eerste lid, indien aan de voorwaarden, bedoeld in artikel 45, elfde onderscheidenlijk
twaalfde lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen is voldaan.
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Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met de voorgestelde wijziging wordt uitvoering gegeven
aan artikel 45 van de richtlijn, waarin wordt ingegaan op het
minimumvereiste voor eigen middelen en in aanmerking
komende passiva (minimum requirement for eligible liabilities, MREL). Voor een nadere toelichting wordt verwezen
naar paragraaf 3, onderdeel a, subonderdeel “MREL” van
het algemeen deel van de toelichting.
Het eerste lid geeft aan dat beleggingsondernemingen die
niet vallen onder de werking van de verordening moeten
voldoen aan een minimum vereiste voor eigen vermogen
en in aanmerking komende passiva.
In het tweede lid wordt bepaald dat DNB degene is die het
minimumvereiste voor de beleggingsonderneming vaststelt.
Bij die vaststelling is hetgeen in de verordening over MREL
is bepaald in artikel 12, vierde, zesde tot en met negende,
elfde, twaalfde, zestiende en zeventiende lid van de verordening van overeenkomstige toepassing.
Het derde lid beschrijft twee situaties waarin DNB aan de
beleggingsonderneming ontheffing kan verlenen van de
verplichting tot het aanhouden van een minimumvereiste
voor eigen middelen en in aanmerking komende passiva: i)
de beleggingsonderneming maakt als EU-moederinstelling
onderdeel uit van een grensoverschrijdende groep en er
wordt voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 45,
elfde lid, van de richtlijn of ii) de beleggingsonderneming
maakt als dochteronderneming onderdeel uit van een
grensoverschrijdende groep en er wordt voldaan aan de
voorwaarden genoemd in artikel 45, twaalfde lid, van de
richtlijn.
Artikel 3A:15 MREL EU-moederonderneming
buiten SRM
1. Een entiteit die EU-moederonderneming is
van een groep die niet valt onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, voldoet op
geconsolideerde basis aan een minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva.
2. De Nederlandsche Bank stelt, indien zij de
groepsafwikkelingsautoriteit is, overeenkomstig de procedure in artikel 45, negende lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, het minimumvereiste, bedoeld in het eerste lid, vast. Artikel 12,
vierde, zesde tot en met achtste, elfde,
twaalfde, zestiende en zeventiende lid,
van de verordening gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme is van overeenkomstige toepassing.
3. Het minimumvereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva, bedoeld in het eerste lid, dat is vastgesteld door de groepsafwikkelingsautoriteit in een andere lidstaat, is op de EUmoederonderneming met zetel in Nederland van toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
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In dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 45, achtste en negende lid van de richtlijn.
Het eerste lid geeft aan dat een entiteit die EUmoederonderneming is van een groep die niet valt onder
de werking van de verordening op geconsolideerde basis
moet voldoen aan een minimum vereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva.
In het tweede lid wordt bepaald dat DNB, indien zij de
afwikkelingsautoriteit op groepsniveau is, het minimumvereiste voor de beleggingsonderneming vaststelt. Daarbij
volgt DNB de procedure als omschreven in artikel 45,
negende lid, van de richtlijn. Bij die vaststelling is hetgeen
in de verordening over MREL is bepaald in artikel 12, vierde, zesde tot en met achtste, elfde, twaalfde, zestiende en
zeventiende lid van overeenkomstige toepassing.
Het derde lid strekt ertoe te regelen dat op het moment dat
een afwikkelingsautoriteit op groepsniveau in een andere
lidstaat het minimumvereiste vaststelt, de EUmoederonderneming met zetel in Nederland
daaraan gebonden is.
Artikel 3A:16 MREL overige groepsentiteiten
buiten SRM
1. De Nederlandsche Bank kan een minimumvereiste voor eigen vermogen en in
aanmerking komende passiva opleggen
aan entiteiten als bedoeld in artikel 3A:2,
onderdelen c tot en met f, die niet vallen
onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme.
2. Artikel 12, vierde, zesde tot en met negende, elfde, twaalfde, zestiende en zeventiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is
van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 45, zevende lid van de richtlijn.
Het eerste lid geeft aan dat DNB een minimum vereiste
voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva
op kan leggen aan financiële holdings, gemengde financiele holdings en bepaalde financiële instellingen.
In het tweede lid staat opgenomen dat bij het opleggen van
het minimumvereiste hetgeen in de verordening over MREL
is bepaald in artikel 12, vierde, zesde tot en met negende,
elfde, twaalfde, zestiende en zeventiende lid van de verordening van overeenkomstige toepassing is.

Afdeling 3a.1.3 Besluit tot afwikkeling
of tot afschrijving en omzetting kapitaalinstrumenten 15
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de PVV vragen hoe bepaald
wordt welk afwikkelingsinstrument of de combinatie ervan
zal worden toegepast.
15

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel GG van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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Bij het vaststellen van de afwikkelingsregeling (in wezen
het besluit waarin wordt bepaald dat tot afwikkeling wordt
overgegaan en welke instrumenten en bevoegdheden
zullen worden toegepast en op welke wijze) heeft de afwikkelingsautoriteit een sterke mate van beleidsvrijheid. De
richtlijn en de verordening stellen echter wel enkele beperkingen aan de keuze van de afwikkelingsautoriteit voor
bepaalde instrumenten.
Zo bepaalt artikel 22, vierde lid, van de verordening en het
voorgestelde artikel 3A:41, tweede lid, van de Wft in het
wetsvoorstel, dat het instrument van afsplitsing van activa
of passiva slechts kan worden toegepast in combinatie met
een ander instrument. Voorts bepaalt artikel 27 van de
verordening dat het instrument van bail-in slechts mag
worden gebruikt voor herkapitalisatie van een bank indien
er een redelijk vooruitzicht is dat de toepassing van dat
instrument de financiële soliditeit en de levensvatbaarheid
op lange termijn van de betrokken entiteit herstelt. Met
andere woorden: er kan niet worden volstaan met het
instrument van bail-in indien niet daarmee de instelling kan
worden geherkapitaliseerd tot een niveau dat nodig is om
de financiële soliditeit te herstellen. In een dergelijk geval
zal voor een combinatie van bail-in met een ander instrument moeten worden gekozen en mag bail-in “slechts”
worden gebruikt voor de omzetting in eigen vermogen of de
verlaging van de hoofdsom van de vorderingen of schuldinstrumenten die zijn overgedragen aan een overbruggingsinstelling teneinde kapitaal voor die overbruggingsinstelling
te verschaffen of zijn overgedragen met toepassing van het
instrument van verkoop van de onderneming of van het
instrument van afsplitsing van activa of passiva.
Artikel 3A:17 Besluit tot afschrijving en omzetting buiten SRM16
1. De Nederlandsche Bank besluit tot afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten van een beleggingsonderneming die geen onderdeel is van een groep
of van entiteiten van een groep die niet
valt onder de werking van de verordening
gemeenschappelijk
afwikkelingsmecha16

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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nisme, indien wordt voldaan aan een van
de voorwaarden, bedoeld in artikel 21,
eerste lid, van die verordening en indien
de toepassing van een afwikkelingsmaatregel tot gevolg zou hebben dat schuldeisers verliezen leiden of dat hun vorderingen worden omgezet.
2. Op de toepassing van de voorwaarden,
bedoeld in het eerste lid, is artikel 21, derde tot en met vijfde en zevende lid, van de
verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van overeenkomstige
toepassing.
3. Voor de afschrijving en omzetting van
kapitaalinstrumenten van een entiteit die
onderdeel is van een groep als bedoeld in
het eerste lid, waarvan de Nederlandsche
Bank niet de groepsafwikkelingsautoriteit
is:
a. dient het oordeel van de Nederlandsche Bank over de levensvatbaarheid
van de groep in overeenstemming te
zijn met het oordeel van de daartoe
aangewezen autoriteit van de staat van
de consoliderende toezichthouder, indien de entiteit een dochteronderneming is; en
b. oordeelt uitsluitend de daartoe aangewezen autoriteit van de staat van de
consoliderende toezichthouder over de
levensvatbaarheid van de groep, indien
de entiteit de moederonderneming is.
4. Ter voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt een waardering verricht van de activa en passiva van
de entiteit. Artikel 20, eerste tot en met
vijftiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is
van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In dit artikel wordt, ter implementatie van artikel 59 van de
richtlijn, een regeling gegeven voor het nemen van een
besluit tot toepassing van afschrijving en omzetting van
kapitaalinstrumenten van een beleggingsonderneming die
geen onderdeel is van een groep of van entiteiten van een
groep die niet valt onder de werking van de verordening.
Voor banken en entiteiten van bankengroepen is ditzelfde
geregeld in artikel 21 van de verordening. Voor de voorwaarden voor toepassing wordt verwezen naar dat artikel,
die daar zijn overgenomen uit de richtlijn. Voor de overige
inhoudelijke aspecten is eveneens aangesloten bij de
regeling in artikel 21 van de verordening. In het voorgestelde derde lid worden twee situaties geregeld die volgen uit
artikel 59, derde lid, onderdelen c en d, waarin DNB bij zijn
besluitvorming gebonden is aan het oordeel over de levensvatbaarheid van de groep door de consoliderende
toezichthouder of groepsafwikkelingsautoriteit in een andere lidstaat. Dit laatste is afhankelijk van de keuze in die
lidstaat.
Voorafgaand aan het besluit tot afschrijving of omzetting
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dient ingevolge artikel 36 van de richtlijn een (ex ante)
waardering van de activa en passiva worden verricht. Hiervoor is aangesloten bij de daartoe uitgewerkte regeling in
artikel 20 van de verordening. Het verdient vermelding dat
deze ex ante waardering van de activa en passiva ten
behoeve van de afwikkeling op zichzelf niet open staat voor
afzonderlijk beroep op de rechter. Deze waardering vormt
een integraal onderdeel van het besluit om een afwikkelingsinstrument toe te passen, een afwikkelingsbevoegdheid uit te oefenen of van het besluit om de bevoegdheid
tot het afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten uit
te oefenen. Tegen de waardering kan zowel binnen het
Europese als binnen het nationale kader enkel als onderdeel van het afwikkelingsbesluit beroep worden aangetekend.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
Deze wijzigingen zijn van redactionele aard.
Artikel 3A:18 Besluit tot afwikkeling buiten
SRM17
1. De Nederlandsche Bank besluit tot afwikkeling van een beleggingsonderneming
die geen onderdeel is van een groep, of
van entiteiten van een groep die niet valt
onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, indien wordt voldaan aan de voorwaarden, bedoeld in de artikelen 16 en 18,
eerste lid, van die verordening.
2. De artikelen 14 en 18, derde tot en met
zesde lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme zijn
van overeenkomstige toepassing.
3. Bij een besluit als bedoeld in het eerste lid
met betrekking tot entiteiten van een
groep als bedoeld in dat lid, waarvan een
gemengde holding deel uitmaakt, wordt
artikel 33, derde lid, van de richtlijn herstel
en afwikkeling banken en beleggingsondernemingen in acht genomen.
17

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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4. De afwikkeling van een entiteit die onderdeel is van een groep als bedoeld in het
eerste lid en waarvan de Nederlandsche
Bank niet de groepsafwikkelingsautoriteit
is, vindt plaats:
a. met inachtneming van de procedurele
vereisten in artikel 91, vierde en vijfde
lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen; en
b. overeenkomstig de groepsafwikkelingsregeling, bedoeld in artikel 91,
zesde lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, tenzij het een dochteronderneming betreft en de Nederlandsche Bank overeenkomstig artikel
91, achtste lid, of artikel 92, vierde lid,
van de richtlijn herstel en afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen anders beslist.
5. Ter voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt een waardering verricht van de activa en passiva van
de entiteit. Artikel 20, eerste tot en met
vijftiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is
van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In dit artikel wordt, ter implementatie van (onderdelen van)
de artikelen 31, 32, 33, 91 en 92 van de richtlijn, een regeling gegeven voor het nemen van een besluit tot afwikkeling van een beleggingsonderneming of entiteiten van een
groep die niet valt onder de werking van de verordening.
De verordening regelt ditzelfde voor banken en entiteiten
van bankengroepen in de artikelen 14, 16 en 18.
Het derde lid ziet op de situatie van artikel 33, derde lid,
van de richtlijn, waarbij sprake is van de afwikkeling van
dochterinstellingen van een gemengde holding. Volgens de
bepaling in de richtlijn mogen er geen afwikkelingsmaatregelen worden genomen ten aanzien van de gemende
holding als de groep tevens financiële tussenholding kent
en de maatregelen ten aanzien van die tussenholding
kunnen worden genomen. Een gemengde holding heeft,
naast een (grote) verzekeraar, per definitie tevens een
bank of beleggingsonderneming (in de zin van de verordening kapitaalvereisten) als dochteronderneming. Indien het
een bank zou betreffen, volgen de voorwaarden voor afwikkeling van de groep reeds uit de verordening, die overigens geen vergelijkbare bepaling kent. De bepaling in de
richtlijn behoeft derhalve uitsluitend implementatie voor wat
betreft de situatie waarin een beleggingsonderneming die
onder de reikwijdte van de richtlijn valt, deel uitmaakt van
dezelfde groep als een verzekeraar. Echter dan zonder dat
ook een bank deel uitmaakt van dezelfde groep. Pas dan
betreft het een groep die niet onder de reikwijdte van de
verordening valt. Overigens is de bepaling pas relevant als
de bevoegde autoriteit ten aanzien van de gemengde
holding zetel in Nederland heeft en DNB daarmee de bevoegde (nationale) afwikkelingsautoriteit is.
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In het vierde lid worden twee consequenties geregeld van
groepsafwikkeling in het geval DNB niet de groepsafwikkelingsautoriteit is. Ten eerste dat DNB bij het nemen van het
besluit de coördinatieprocedure dient te volgen die is opgenomen in artikel 91 van de richtlijn. Ten tweede dat DNB in
beginsel de gezamenlijk vastgestelde groepsafwikkelingsregeling volgt, tenzij bij de afwikkeling van een dochteronderneming toepassing wordt gegeven aan de afwijkingsmogelijkheid in artikel 91, achtste lid, of artikel 92, vierde
lid. Net als bij een besluit tot afschrijving of omzetting dient
ingevolge artikel 36 van de richtlijn een (ex ante) waardering van de activa en passiva worden verricht. En ook hier
is aangesloten bij de daartoe uitgewerkte regeling in artikel
20 van de verordening.
Artikel 3A:19 Afwikkelingsmaatregel bijkantoren derde landen
1. De Nederlandse Bank kan besluiten tot
het toepassen van een afwikkelingsmaatregel ten aanzien van een bijkantoor van
een bank of beleggingsonderneming met
zetel in een staat die geen lidstaat is, indien wordt voldaan aan de voorwaarden,
bedoeld in artikel 96 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
2. Ter voorbereiding van een besluit als bedoeld in het eerste lid, wordt een waardering verricht van de activa en passiva
waarop de voorgenomen afwikkelingsmaatregel ziet. Artikel 20, eerste tot en
met vijftiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 96 van de richtlijn voorziet in de mogelijkheid om
afwikkelingsmaatregelen toe te passen op een bijkantoor
van een bank of beleggingsonderneming uit een derde
land. Aangezien de verordening uitsluitend ziet op banken
of entiteiten van bankengroepen met zetel in de Unie, is op
dit punt alleen de richtlijn van toepassing. Voor de toepassing van een afwikkelingsmaatregel in deze situatie voorziet artikel 96 van de richtlijn in afzonderlijke criteria.
Wanneer een besluit tot toepassing eenmaal is genomen,
is de wijze van toepassing en zijn gevolgen van toepassing
van de verschillende maatregelen ongewijzigd.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom voor
het afwikkelingsregime voor de restcategorie van entiteiten
niet volledig bij de verordening is aangesloten, in plaats van
zoveel mogelijk.
Voor de regeling van afwikkeling van entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen is inhoudelijk
bij de verordening aangesloten. De verordening regelt
echter ook de bevoegdheden en procedures binnen het
SRM. Voor de regeling van deze aspecten kan niet worden
aangesloten bij de verordening en dienen nationale wettelijke voorzieningen te worden getroffen. De richtlijn voorziet
voorts, in tegenstelling tot de verordening, in een specifieke
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regeling voor de afwikkeling van bijkantoren van ondernemingen uit derde landen die is geïmplementeerd in het
voorgestelde artikel 3A:19 van de Wft.
Artikel 3A:20 Geen grotere verliezen dan bij
faillissement18
1. Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt als bedoeld in de artikelen 3A:18,
eerste lid, 3A:19, eerste lid of de artikelen
16 of 18 van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, lijden de houders van kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten en de
schuldeisers van wie vorderingen zijn afgeschreven of omgezet, geen grotere verliezen dan zij zouden hebben geleden indien de entiteit onmiddellijk voorafgaand
aan dat besluit in een faillissement zou
zijn geliquideerd.
2. Indien de Nederlandsche Bank ter uitvoering van een besluit als bedoeld in het
eerste lid besluit tot overgang van gedeelten van de activa of passiva van de entiteit
in afwikkeling, ontvangen de houders van
kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten en de schuldeisers van wie
vorderingen niet zijn overgegaan, onverminderd het eerste lid, ter voldoening van
hun vorderingen ten minste evenveel als
zij zouden hebben ontvangen indien de
entiteit in afwikkeling onmiddellijk voorafgaand aan de overgang in een faillissement zou zijn geliquideerd.
3. Nadat de Nederlandsche Bank een besluit
als bedoeld in de artikelen 3A:18, eerste
lid, of 3A:19, eerste lid, heeft genomen,
draagt zij er op zo kort mogelijke termijn
zorg voor dat door een onafhankelijke
persoon een waardering wordt verricht
teneinde te verifiëren of aan de voorwaarden, bedoeld in het eerste en tweede lid,
18

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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is voldaan. Artikel 20, zestiende, zeventiende en achttiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is van overeenkomstige toepassing.
4. Indien uit de waardering blijkt dat een
houder van een kernkapitaalinstrument of
eigendomsinstrument of een schuldeiser
grotere verliezen heeft geleden dan zij zou
hebben geleden, indien de entiteit onmiddellijk voorafgaand aan dat besluit in een
faillissement zou zijn geliquideerd, kent
de Nederlandsche Bank een vergoeding
toe ter hoogte van het verschil ten laste
van het afwikkelingsfonds, bedoeld in artikel 3A:68.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 3A:20 geeft toepassing aan het beginsel van “no
creditor worse off” (NCWO) (of beter: No Creditor Worse
Off than in insolvency). Dit beginsel, dat bij toepassing van
alle instrumenten in acht moet worden genomen, schrijft
voor dat geen enkele schuldeiser grotere verliezen leidt
dan hij zou hebben geleden indien de entiteit in een normale faillissementsprocedure zou zijn geliquideerd. Het eerste
en tweede lid bepalen in die zin dat bij toepassing van
afschrijving of omzetting van kapitaalinstrumenten of een
afwikkelingsinstrument aandeelhouders en schuldeisers
geen grotere verliezen lijden dan wanneer de entiteit onmiddellijk daaraan voorafgaand conform de normale procedure in de Faillissementswet zou zijn geliquideerd. Dit
uitgangspunt beschermt zowel aandeelhouders en
schuldeisers wier vordering is geraakt door AFOMKI, bailin, overgang, als aandeelhouders en schuldeisers wier
vordering niet is overgedragen en die deze dus moeten
verhalen op het restant van de entiteit in afwikkeling. Het
eerste en tweede lid vormen in zekere zin een opdracht
aan DNB om de afwikkelingsinstrumenten zo vorm te geven dat aan deze voorwaarde wordt voldaan. Toepassing
van deze bepalingen begrenst in die zin de mogelijkheden
om vorderingen ongelimiteerd af te schrijven of de waarde
te bepalen van overgedragen activa of passiva.
Om te bepalen of aan deze voorwaarde is voldaan wordt in
het derde lid van DNB verlangd dat zij op zo kort mogelijke
termijn na toepassing van de afwikkelingsinstrumenten een
onafhankelijke derde een (ex post) waardering laat verrichten. De voorwaarde ‘zo kort mogelijke termijn’ betekent niet
dat onmiddellijk na toepassing van de instrumenten de
waardering moet worden verricht, het ligt in de rede om de
waardering te (laten) verrichten zodra de afwikkeling is
afgerond. Een ex post waardering kan pas worden uitgevoerd op het moment dat vast staat welke verliezen houders van kapitaalinstrumenten en schuldeiser hebben
geleden, daarvoor dient de afwikkeling in belangrijke mate
te zijn afgerond. Hoe lang het duurt om de afwikkeling af te
rond hangt af van de omstandigheden van het geval. Zo zal
een afwikkeling van een grote bankengroep meer tijd in
beslag nemen dan van een relatief kleine onderneming die
geen deel uitmaakt van een groep.
De verordening bepaalt in artikel 20, zestiende tot en met
achttiende lid, de voorwaarden voor deze waardering. Bij
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de waardering wordt het volgende bepaald:
a. de behandeling die houder van kernkapitaalinstrumenten en schuldeiser zouden hebben genoten mocht op
het moment dat het besluit over de afwikkelingsmaatregel werd genomen, een normale faillissementsprocedure zijn geopend ten aanzien van de entiteit in afwikkeling;
b. de daadwerkelijke behandeling (verliezen) van houders
van kapitaalinstrumenten en schuldeisers bij de afwikkeling en,
c. of er sprake is van een verschil tussen a en b.
Bij de waardering wordt aangenomen dat op het moment
dat het besluit over de afwikkelingsmaatregel werd genomen een normale faillissementsprocedure zou zijn geopend, dat de afwikkelingsmaatregel niet had plaatsgevonden. Voorts wordt geen rekening gehouden met de toekenning van staatssteun aan een instelling in afwikkeling.
Niet valt uit te sluiten dat uit de ex post waardering blijkt dat
sommige houders van kapitaalinstrumenten en crediteuren
toch grotere verliezen hebben geleden dan zij zouden
hebben geleden indien de entiteit in een normale faillissementsprocedure zou zijn geliquideerd. In dit geval bestaat
voor deze personen een recht op compensatie van het
verschil uit het nationale of uit het gemeenschappelijke
afwikkelingsfonds. Er vindt aldus in beginsel geen aanpassing plaats van het besluit tot toepassing van de afwikkelingsinstrumenten, bijvoorbeeld in de vorm van een ophoging van de waarde van afgeschreven vorderingen, maar
compensatie van de geleden schade. De hoogte van de
compensatie wordt in beginsel bepaald door de uitkomst
van de ex post waardering, er is dus in die zin met betrekking tot de vraag of en tot welke omvang een recht bestaat
op compensatie geen of hoogstens een zeer beperkte
beoordelingsvrijheid van DNB. De hoogte van het recht op
compensatie vastgesteld bij besluit van DNB, zo wordt het
mogelijk om in rechte tegen de vaststelling van de hoogte
van de compensatie op te komen.
Wanneer sprake is van een grensoverschrijdende groep zal
moeten worden beoordeeld wat de uitkomst zou zijn van de
liquidatie van de verschillende onderdelen van de groep
onder de verschillende faillissementsregimes. Dit is complex. Hieraan kan echter niet worden ontkomen, dit is immers het gevolg van het feit dat regelgeving met betrekking
tot faillissement niet is geharmoniseerd. Dit kan ertoe leiden dat de uitkomst van de NCWO-waardering en aldus
van de omvang van een eventueel recht op compensatie
voor crediteuren van bedrijfsonderdelen die in verschillende
landen zijn gevestigd ook verschillend is.
De ex post waardering staat los van de ex ante waardering
die moet plaatsvinden voorafgaand aan de besluitvorming
over de toepassing van AFOMKI of een of meerdere afwikkelingsinstrumenten. Deze ex ante waardering heeft tot
doel de omvang van de verliezen en de benodigde kapitaalversterking vast te stellen. Uit deze ex ante waardering
volgt onder meer de benodigde bail-in.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
De verordening stelt in artikel 16 regels aan de onafhankelijk waardering die moet uitwijzen in hoeverre het uitgangspunt van NCWO is gerespecteerd. Hierbij geldt dat de rol
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van de afwikkelingsautoriteit geen andere is dan opdrachtgever voor het verrichten van de onafhankelijke waardering, De afwikkelingsautoriteit kan zich niet met de uitvoering van die waardering bemoeien, daarmee is geen sprake
van ‘sturing’ van de waardering door de afwikkelingsautoriteit zoals in de vraag werd gesuggereerd.

Afdeling 3a.1.4 Afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten 19
Artikel 3A:21 Afschrijving en omzetting20
1. De Nederlandsche Bank kan ter uitvoering
van een besluit op grond van artikel 21
van de verordening gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme of artikel 3A:17:
a. kernkapitaalbestanddelen als bedoeld
in artikel 26, eerste lid, onderdeel b tot
en met f, van de verordening kapitaalvereisten, verminderen;
b. de hoofdsom van de door of met medewerking van een entiteit uitgegeven
kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten verminderen, of deze instrumenten intrekken; en
c. de hoofdsom van de door of met medewerking van een entiteit uitgegeven
relevante kapitaalinstrumenten verminderen, of geheel of gedeeltelijk omzetten in rechten op nieuw uit te geven
kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten van die entiteit, van
een moederonderneming van die entiteit die zelf een entiteit is als bedoeld in
artikel 3A:2, onderdelen a tot en met e,
of van een overbruggingsinstelling
waaraan activa of passiva van die entiteit worden overgedragen.
2. De Nederlandsche Bank:

19
20

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel GG van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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a. trekt kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten in, indien de
nettowaarde van de entiteit blijkens de
ingevolge artikel 3A:17, vierde lid, verrichte waardering negatief is; of
b. zet relevante kapitaalinstrumenten om,
indien de nettowaarde van de entiteit
blijkens de ingevolge artikel 3A:17,
vierde lid, verrichte waardering positief
is.
3. De Nederlandsche Bank oefent de bevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, uit
overeenkomstig het bepaalde ingevolge
de artikelen 49 en 50 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
4. De maatregelen, bedoeld in het eerste lid,
onderdelen b en c, worden ook genomen
ten aanzien van houders van kernkapitaalinstrumenten en houders van eigendomsinstrumenten waarvan de aandelen of
andere eigendomsinstrumenten in de omstandigheden, bedoeld in artikel 47, tweede lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, werden uitgegeven of toegekend.
5. Bij de toepassing op een entiteit die niet
valt onder de werking van de verordening
gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme, is artikel 21, zesde lid, achtste lid,
tweede alinea, en tiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme van overeenkomstige toepassing.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met de voorgestelde wijzigingen worden artikel 43, 49, 50
en 59 van de richtlijn geïmplementeerd. In de artikelen 43
en 59 wordt ingegaan op de toepassing van het afschrijven
of omzetten van kapitaalinstrumenten (AFOMKI) (artikel 59
e.v.) en de toepassing van het instrument van bail-in (artikel 43 e.v.). De artikelen 49 en 50 van de richtlijn gaan over
de behandeling van derivaten (49) en de koers voor de
omzetting van vreemde vermogen in eigen vermogen (50)
wanneer AFOMKI of het instrument van bail-in worden
toegepast.
Artikel 3A:21 gaat over het afschrijven of omzetten van
kapitaalinstrumenten en artikel 3A:43 over de toepassing
van het instrument van bail-in. Deze artikelen worden hieronder, vanwege de onderlinge samenhang, gezamenlijk
toegelicht.
In het eerste lid van artikel 3A:21 wordt bepaald dat DNB
de toepassing van AFOMKI op twee manieren kan vormgeven, namelijk via afschrijving en/of omzetting. Het eerste
lid, onderdeel a, gaat in op afschrijving van kernkapitaalbestanddelen niet zijnde kernkapitaalinstrumenten, dit zijn de
nog aanwezige eigenvermogensbestanddelen anders dan
aandelen. Dit zijn bijvoorbeeld agio-reserves, ingehouden
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winsten of andere reserves.
Onderdeel b ziet op de afschrijving van kernkapitaalinstrumenten of andere eigendomsinstrumenten. DNB kan het
bedrag van door of met medewerking van een entiteit
uitgegeven kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten verminderen (de nominale waarde verlagen) of
deze instrumenten intrekken. De toevoeging ‘met medewerking van’ uitgegeven instrumenten impliceert dat bijvoorbeeld ook certificaten van aandelen door afschrijving
en omzetting kunnen worden geraakt.
Kernkapitaalinstrumenten zijn de CET1-instrumenten. De
voorwaarde voor deze classificatie is dat sprake is van
kapitaalinbreng en volledige verliesabsorptie. Van deze
categorie maken in ieder geval normale aandelen die zijn
uitgegeven door een kapitaalvennootschap en andere
instrumenten die voldoen aan de vereisten die de richtlijn
en verordening kapitaalvereisten stellen aan CET1instrumenten, deel uit. Eigendomsinstrumenten vormen
een ruimere categorie instrumenten. die deels wel en deels
niet overlappen met kapitaalinstrumenten. Hierbij is niet
noodzakelijk dat kapitaal wordt ingebracht in de onderneming. Van deze categorie maken (opnieuw) aandelen deel
uit maar ook instrumenten die kunnen worden omgezet in
of recht geven op de verwerving van aandelen of andere
eigendomsinstrumenten en instrumenten die belangen in
aandelen of andere eigendomsinstrumenten vertegenwoordigen. Certificaten van aandelen classificeren als
eigendomsinstrumenten, zij vertegenwoordigen immers
een belang in aandelen. Het feit dat zowel kernkapitaalinstrumenten als eigendomsinstrumenten worden genoemd
betekent dat voor toepassing van AFOMKI niet noodzakelijk is dat de onderneming een kapitaalvennootschap is.
Het eerste lid van artikel 3A:21, onderdeel c, gaat in op de
afschrijving en omzetting van relevante kapitaalinstrumenten. Relevante kapitaalinstrumenten zijn aanvullend tier-1
instrumenten en tier-2 instrumenten. DNB kan het bedrag
van door of met medewerking van een entiteit uitgegeven
relevante kapitaalinstrumenten verminderen (de nominale
waarde verlagen) of deze geheel of gedeeltelijk omzetten in
rechten op nieuw uit te geven kernkapitaalinstrumenten of
eigendomsinstrumenten.
Het eerste lid van artikel 3A:43 gaat, kort gezegd, verder
daar waar artikel 3A:21, eerste lid, is gebleven. Het verschil
tussen AFOMKI en het instrument van bail-in zit in het
bereik van passiva op de balans die kunnen worden afgeschreven of omgezet. Met bail-in kan worden afgeschreven
op de verschillende categorieën schulden van de onderneming die niet behoren tot het kapitaal (CET1, AT1 of T2).
Bail-in is daarmee een vervolg op AFOMKI. Waar AFOMKI
zuiver ziet op het afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten, gaat bail-in verder met de mogelijkheid tot het
afschrijven of omzetten van in aanmerking komende passiva. In aanmerking komende passiva zijn alle schulden van
de onderneming die niet tot de kapitaalbuffer behoren.
De richtlijn stelt dat ook bij bail-in wordt begonnen met de
afschrijving van kernkapitaalinstrumenten, vervolgens op
relevante kapitaalinstrumenten en ten slotte op andere
passiva. Nu echter wordt bepaald dat AFOMKI altijd vooraf
dient te gaan aan de toepassing van een afwikkelingsinstrument is het niet nodig te regelen dat DNB ook bij bail-in
kernkapitaalinstrumenten en relevante kapitaalinstrumen-
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ten kan afschrijven of omzetting, dit heeft immers ingevolge
artikel 3A:21 reeds plaatsgevonden. Bail-in zonder daaraan
voorafgaand AFOMKI toe te passen, is niet toegestaan.
In het tweede lid van artikel 3A:21 wordt bepaald dat DNB
bij de toepassing van AFOMKI maatregelen treft ten aanzien van de houders kernkapitaalinstrumenten en van
eigendomsinstrumenten. Daarbij kunnen twee situaties
worden onderscheiden. Ten eerste de situatie dat uit de
waardering van de activa en passiva van de betrokken
entiteit blijkt dat de waarde van de onderneming negatief is.
Dit zal naar alle waarschijnlijkheid in de meerderheid van
de gevallen aan de orde zijn. In een dergelijk situatie trekt
DNB de kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten in. Door omzetting van de relevante kapitaalinstrumenten, en wellicht ingevolge bail-in door omzetting van in
aanmerking komende passiva, worden nieuwe kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten uitgegeven.
De tweede situatie ziet op een waardering waaruit blijkt dat
de nettowaarde positief is. Dan verwatert DNB bestaande
kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten bij de
toepassing van AFOMKI door omzetting van relevante
kapitaalinstrumenten en bij toepassing van het instrument
van bail-in door omzetting van in aanmerking komende
passiva. In deze situatie wordt een uitzondering gemaakt
op het uitgangspunt dat in het kader van AFOMKI en bail-in
eerst alle crediteuren van een bepaalde rang volledig worden afgeschreven alvorens naar een volgende rang over te
stappen. Dit uitgangspunt geldt in beginsel in alle situaties21
met uitzondering van de situatie dat de entiteit een positieve netto-waarde heeft. In dat geval is er immers sprake van
een ‘rest-waarde’ die in faillissement aan de aandeelhouders zou toekomen. Toepassing van AFOMKI in dit geval
betekent dat de verliezen voor rekening komen van houders van kernkapitaalinstrumenten door afschrijving en
verwatering, de entiteit wordt vervolgens geherkapitaliseerd
door omzetting van kapitaalinstrumenten in kernkapitaal.
In het derde lid van zowel artikel 3A:21 als 3A:43 wordt
geregeld dat DNB bij de toepassing van AFOMKI of het
instrument van bail-in de artikelen 49 en 50 van de richtlijn
in acht neemt. Artikel 49 van de richtlijn gaat over de toepassing van AFOMKI of het instrument van bail-in op passiva die uit derivaten voortvloeien. Uit het tweede lid van
artikel 49 vloeit voort dat DNB AFOMKI of het instrument
van bail-in pas met betrekking tot een passief dat uit een
derivaat ontstaat uitoefent, wanneer of nadat de derivatenpositie gesloten is. Indien tot afwikkeling wordt overgegaan,
is DNB bevoegd alle derivatencontracten te dien einde te
beëindigen en de posities te sluiten. DNB heeft deze bevoegdheid op grond van artikel 3A:6, derde lid.
Artikel 50 van de richtlijn bepaalt dat DNB bij de omzetting
van relevante kapitaalinstrumenten (AFOMKI) of in aanmerking komende passiva (bail-in) een verschillende omzettingskoers op verschillende categorieën van kapitaalinstrumenten en passiva kan toepassen. Hierbij zijn twee
beginselen van belang. Enerzijds is de omzettingskoers die
toepasselijk is op passiva die overeenkomstig de toepasselijke insolventiewetgeving niet-achtergesteld worden be21

Behoudens in die gevallen dat DNB, ingevolge artikel 27 van
de verordening, bepaalt dat bepaalde passiva van bail-in
worden uitgesloten.
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schouwd hoger dan de op achtergestelde verplichtingen
toepasselijke omzettingskoers. Anderzijds dient de omzettingskoers de getroffen crediteur een passende vergoeding
te bieden voor het als gevolg van de toepassing van
AFOMKI of het instrument van bail-in geleden verlies.
Het vierde lid van artikel 3A:21 strekt ertoe het mogelijk te
maken dat de maatregelen genoemd in het tweede lid ook
genomen kunnen worden ten aanzien van houders van
kernkapitaalinstrumenten en eigendomsinstrumenten aan
wie deze instrumenten werden uitgegeven of toegekend op
grond van de omstandigheden genoemd in artikel 47,
tweede lid, onderdelen a en b, van de richtlijn. Dit ziet
onder meer op instrumenten die zijn verkregen als gevolg
van omzetting van instrumenten die een contractuele bepaling van een dergelijke aard bevatten. Dit zijn in ieder geval
Contigent Convertible Capital Instruments, kort gezegd,
obligaties die bij het onderschrijden van een buffereis door
de bank automatisch converteren in aandelen of met aandelen vergelijkbare instrumenten.
In het vierde lid van artikel 3A:43 wordt geregeld dat bij de
toepassing van het instrument van bail-in door DNB op een
beleggingsonderneming die geen onderdeel is van een
groep of een groep die niet valt onder de werking van de
verordening, de artikelen 20 en 27, eerste tot en met vijfde,
twaalfde, dertiende tot en met vijftiende lid van de verordening van overeenkomstige toepassing zijn. Artikel 20 van
de verordening bepaalt dat alvorens DNB het instrument
van bail-in toepast, een waardering van de activa en passiva wordt verricht. De leden uit artikel 27 van de verordening
zien op de regels waaraan DNB bij de toepassing van bailin zich moet houden.
In het vijfde lid van artikel 3A:21 wordt geregeld dat bij de
toepassing van AFOMKI door DNB op een beleggingsonderneming die geen onderdeel is van een groep of een
groep die niet valt onder de werking van de verordening,
artikel 21, zesde lid, achtste lid, tweede alinea, en tiende
lid, van de verordening overeenkomstige toepassing is. In
deze leden staan de regels opgenomen waaraan DNB bij
de toepassing van AFOMKI zich moet houden.
Het vijfde lid van artikel 3A:43 regelt dat DNB, voordat zij
op grond van artikel 44, derde lid van de richtlijn bepaalde
passiva geheel of gedeeltelijk van de toepassing van het
instrument van bail-in uitsluit, de Europese Commissie
daarvan in kennis stelt.
Het zesde lid van beide artikelen maakt het mogelijk om bij
of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere
regels te kunnen stellen aan de toepassing van AFOMKI
respectievelijk de toepassing van het instrument van bail-in.
Gelet op artikel 3A:6, derde lid, zijn de vereisten voor kapitaalvermindering in het Burgerlijk Wetboek, bijvoorbeeld het
verzetrecht van schuldeisers (artikel 2:100 BW), niet van
toepassing wanneer DNB haar bevoegdheden op grond
van deze artikelen uitoefent.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de PVV willen ten aanzien van
het gebruik van het instrument van AFOMKI weten of de
kapitaalinstrumenten hierbij volledig zullen worden afgeschreven of omgezet en of hier een limiet aan is.
Voor het gebruik van de bevoegdheid tot het afschrijven en
omzetten van kapitaalinstrumenten geldt, evenals voor bail-
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in, dat er geen ex ante limiet bestaat: kapitaalinstrumenten
kunnen worden omgezet of afgeschreven, zo nodig tot nihil.
De verordening bepaalt in artikel 12, tiende lid, dan ook dat
AFOMKI als volgt moet worden toegepast:
a) tier 1-kernkapitaalbestanddelen worden eerst verlaagd
in verhouding tot de verliezen en tot de volledige omvang ervan;
b) de hoofdsom van de aanvullende tier-1-bestanddelen
wordt afgeschreven of omgezet in tier 1-kern–
kapitaalinstrumenten, dan wel beide, in de mate die
noodzakelijk is om de afwikkelingsdoelstellingen te bereiken of tot de volledige omvang van de relevante kapitaalinstrumenten, al naargelang hetgeen lager is:
c) de hoofdsom van de aanvullende tier 2-instrumenten
wordt afgeschreven of omgezet in tier 1-kern–
kapitaalinstrumenten, dan wel beide, in de mate die
noodzakelijk is om de afwikkelingsdoelstellingen te bereiken of tot de volledige omvang van de relevante kapitaalinstrumenten, al naargelang hetgeen lager is.
Alvorens de bevoegdheid om kapitaalinstrumenten af te
schrijven of om te zetten uit te oefenen, wordt er een waardering van de activa en passiva van de instelling verricht.
Die waardering vormt de basis voor de berekening van de
omvang van de afschrijving die op de relevante kapitaalinstrumenten of in aanmerking komende passiva moet worden toegepast om de verliezen te absorberen, en van de
omvang van de omzetting die op de relevante kapitaalinstrumenten of in aanmerking komende passiva moet worden toegepast om de instelling te herkapitaliseren.
De leden van de fracties van de VVD en de SP vragen naar
een toelichting omtrent hetgeen is opgemerkt over de
behandeling van beschermingsconstructies bij afwikkeling.
Voorts vragen de leden van de fractie van de VVD naar de
regeling omtrent deze constructies in andere landen.
Bij het opstellen van het wetsvoorstel is onderkend dat
toepassing van afwikkelingsinstrumenten consequenties
kan hebben voor bij een onderneming bestaande beschermingsmaatregelen. Zo kan een gevolg zijn van afschrijving
en omzetting van kapitaalinstrumenten dat de Stichting
administratiekantoor, die voordien het juridisch “eigendom”
had van de aandelen van een bank, dat eigendom verliest.
De richtlijn noch de verordening bevatten een specifieke
regeling voor beschermingsmaatregelen. In Nederland
maken sommige ondernemingen gebruik van beschermingsmaatregelen, waaronder certificering van aandelen
en plaatsing van preferente aandelen bij een onafhankelijke
Stichting Continuïteit. Om toepassing van het AFOMKI
instrument en andere afwikkelingsinstrumenten mogelijk te
maken, dient de afwikkelingsautoriteit de mogelijkheid te
hebben om deze maatregelen, waar nodig, aan te passen.
Aangezien dit specifiek Nederlandse constructies zijn, is de
invulling ook Nederlands.
Onderkend is dat er goede argumenten kunnen bestaan
voor het hebben, en na afwikkeling behouden, van een
beschermingsmaatregel. Tegelijkertijd moet, gelet op de
doelstellingen van afwikkeling maar ook op grond van de
richtlijn en de verordening, het belang van een effectieve
afwikkeling prevaleren. Bij de afweging van deze belangen,
enerzijds het belang van de onderneming dat heeft geleid
tot het in het leven roepen van een beschermingsconstruc-

© R.E. Batten januari 2020

tie en anderzijds het belang van een effectieve afwikkeling,
is uitgangspunt dat eventueel bestaande beschermingsmaatregelen worden gerespecteerd, dan wel opnieuw
worden opgezet, ten minste voor zover dit de verwezenlijking van de doelstellingen van afwikkeling niet belemmert.
Gelet op het feit dat de onderneming na afwikkeling zelfstandig en onafhankelijk verder moet, ligt het in de rede om
met het ingrijpen niet verder te gaan dan strikt noodzakelijk.
Er is aldus niet gekozen voor een verplichting voor de
afwikkelingsautoriteit om een beschermingsmaatregel te
respecteren. Dit zou immers (kunnen) betekenen dat de
afwikkeling van een onderneming door de (verplichting tot
het respecteren van de) beschermingsmaatregel kan worden bemoeilijkt. Dit is onwenselijk alsook in strijd met de
uitgangspunten van de richtlijn en verordening.
De leden van de fractie van de VVD vragen, kort gezegd,
hoe AFOMKI en het instrument van bail-in kunnen worden
toegepast op coöperatieve banken.
Een coöperatieve bank zal op grond van de prudentiële
regels nog steeds (moeten) beschikken over kapitaalinstrumenten die voor AFOMKI of bail-in in aanmerking komen. Daarnaast kunnen relevante kapitaalinstrumenten
ingevolge de bepalingen over AFOMKI en bail-in worden
omgezet in ‘eigendomsinstrumenten’. Dit is een brede
categorie instrumenten waartoe aandelen maar ook andere
typen instrumenten behoren. Alhoewel een coöperatieve
bank geen aandelen uitgeeft zal een dergelijk bank wel
instrumenten moeten (doen) uitgeven die binnen het bereik
van het begrip ‘eigendomsinstrumenten’ valt en waarin in
de praktijk bij de toepassing van bail-in en AFOMKI geloofwaardig kan worden geconverteerd om de bank te herkapitaliseren. Overigens behoeft aan een dergelijk eigendomsinstrument niet noodzakelijk zeggenschap verbonden te
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opties.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Deze wijzigingen strekken ertoe te verduidelijken dat bij
afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten
(AFOMKI) of bij bail-in, passiva ook kunnen worden omgezet in rechten op nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten van andere entiteiten dan de entiteit waarop AFOMKI of
bail-in wordt toegepast. Het betreft dan de moederonderneming van die entiteit, mits die zelf een bank, beleggingsonderneming, financiële holding, gemengde financiële
holding of gemengde holding is, of de overbruggingsinstelling waaraan activa of passiva van die entiteit worden
overgedragen door toepassing van het instrument van de
overbruggingsinstelling. Dit volgt uit de artikelen 59, tweede
lid, en 63, eerste lid, onderdeel f, van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
Artikel 3A:22 Uitgifte kernkapitaal- of eigendomsinstrumenten
1. De Nederlandsche Bank kan voorschrijven dat een entiteit kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten uitgeeft aan de houders van de rechten, bedoeld in artikel 3A:21, eerste lid, onderdeel c, dan wel haar medewerking verleent
aan de uitgifte daarvan. De Nederlandsche
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Bank kan aan de uitoefening van die rechten een termijn verbinden. Bij de uitgifte
kunnen geen andere rechten worden uitgeoefend dan die bedoeld in artikel 3A:21,
eerste lid, onderdeel c.
2. Bij uitgifte van kernkapitaalinstrumenten
of eigendomsinstrumenten ingevolge het
eerste lid, zijn de voorwaarden bedoeld in
artikel 60, derde lid, onderdelen a tot en
met d, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen van overeenkomstige toepassing.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In de artikelen 3A:22 en 3A:45 wordt de daadwerkelijke
‘omzetting’ van de kapitaalinstrumenten en in aanmerking
komende passiva geregeld. Die omzetting wordt als volgt
gerealiseerd. DNB kan ingevolge het eerste lid van beide
artikelen relevante kapitaalinstrumenten of in aanmerking
komende passiva omzetten in rechten op nieuw uit te geven kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten.
DNB schrijft vervolgens aan de entiteit voor dat zij kernkapitaalinstrumenten of andere eigendomsinstrumenten
uitgeeft. Deze instrumenten, veelal aandelen, komen toe
aan de houders van de rechten op die aandelen, zijnde de
oorspronkelijke houders van de kapitaalinstrumenten of
passiva. Deze rechten kunnen aldus worden uitgeoefend
jegens de onderneming. Uitdrukkelijk is bepaald dat niemand anders dan de houders van de ingevolge het eerste
lid verkregen rechten op de nieuw uitgegeven aandelen op
dat moment rechten kunnen uitoefenen op die aandelen.
Het zijn namelijk de houders van de relevante kapitaalinstrumenten, die bij de toepassing van AFOMKI of het instrument van bail-in, hun relevante kapitaalinstrument of
vordering omgezet zien worden in rechten op nieuw uit te
geven aandelen. Het claimrecht van bestaande aandeelhouders, voor zover hun aandelen niet zijn ingetrokken,
ingevolge artikel 96a van Boek 2 van het BW is bijvoorbeeld niet van toepassing. Daarnaast is in het eerste lid
van beide artikelen ook geregeld dat niet alleen de entiteit
zelf de kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten uitgeeft maar eventueel ook medewerking aan een
dergelijke uitgifte verleent. Dit kan het geval zijn als er een
stichting administratiekantoor (STAK) tussen de onderneming en de houders van de rechten op de aandelen is
geplaatst.
Opgemerkt dient nog te worden dat de rechten op nieuw uit
te geven instrumenten, verkregen ingevolge artikel 3A:21,
eerste lid respectievelijk 3A:43, eerste lid, verhandelbaar
zijn Dit heeft tot gevolg dat een houder van een vordering
die is omgezet in een recht op een nieuw uit te geven
aandeel, dit recht kan verkopen, wellicht al voordat de
aandelen worden uitgegeven, indien hij geen behoefte
heeft aan aandeelhouderschap.
In het tweede lid van beide artikelen wordt artikel 60, derde
lid, onderdelen a tot en met d, van de richtlijn herstel en
afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen van
overeenkomstige toepassing verklaard. Hierin staan de
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voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan
voor het omzetten van kapitaalsinstrumenten.
Het derde lid van beide artikelen bevat de grondslag om bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels aan de
daadwerkelijke omzetting te kunnen stellen.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Artikel 3A:22 bepaalt dat DNB een termijn kan stellen
waarbinnen de rechten op nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten kunnen worden uitgeoefend. Is die termijn
verstreken dan volgt daaruit dat de rechten niet meer kunnen worden uitgeoefend, zij zijn daarmee de facto vervallen. Ten aanzien van de conversiekoers van de omzetting
van relevante kapitaalinstrumenten onderscheidenlijk in
aanmerking komende passiva geldt dat in artikel 3A:22
wordt verwezen naar artikel 50 van de richtlijn. Daarin zijn
voorschriften opgenomen ten aanzien van de koers van de
omzetting.
Artikel 3A:23 Regeling gevolgen besluiten
1. De Nederlandsche Bank regelt zo nodig
de gevolgen van de besluiten op grond
van de artikelen 3A:21 en 3A:22.
2. Op verzoek van de Nederlandsche Bank
gaat een daartoe bevoegde persoon of instantie over tot:
a. wijziging van relevante registers;
b. toelating tot de handel op een gereglementeerde markt van nieuwe kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten;
c. hernieuwde toelating tot de handel van
schuldinstrumenten
waarvan
de
hoofdsom is verlaagd; of
d. wijziging van de statuten in geval van
vermindering van het bedrag van de
aandelen.
3. Bij de toepassing van het tweede lid, onderdelen b en c, is artikel 3, eerste en
tweede lid, van de prospectusverordening
niet van toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel dient tot implementatie van artikel 53, tweede lid
van de richtlijn en strekt ertoe DNB de bevoegdheid te
geven tot het verrichten of doen verrichten van alle administratieve en procedurele taken die noodzakelijk zijn om het
instrument van bail-in en het afschrijven of omzetten van
kapitaalinstrumenten toe te kunnen toepassen. Voorbeelden van taken zijn het wijzigen van relevante registers of
het uitsluiten of juist toelaten van de handel van kernkapitaalinstrumenten, eigendomsinstrumenten of schuldinstrumenten en het wijzigen van de statuten in geval van vermindering van het bedrag van de aandelen.
Kamerstuk 35.108 nr 3
Overweging 19 van de prospectusverordening geeft aan
dat de bepalingen van de prospectusverordening de bepalingen uit hoofde van de richtlijn herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen onverlet laten, en
met name de artikelen 53, tweede lid, 59, tweede lid en 63,
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eerste en tweede lid, waar opgenomen is dat er geen verplichting geldt om een prospectus te publiceren. Er geldt
derhalve in situaties als bedoeld in artikel 3A:23 geen plicht
om een prospectus te publiceren. Om die reden wordt de
verwijzing in artikel 3A.23, derde lid, naar artikel 5:2 vervangen door een verwijzing naar artikel 3, eerste en tweede lid, van de prospectusverordening, aangezien laatstgenoemde artikel de tegenhanger is van artikel 5:2 Wft.
Artikel 3A:24 Vermindering hoofdsom kapitaalinstrument
Bij vermindering van de hoofdsom van een
relevant kapitaalinstrument ingevolge artikel
3A:21, eerste lid:
a. is de vermindering van deze hoofdsom
permanent, behoudens artikel 3A:25a;
b. resteert voor de houder van het relevante
kapitaalinstrument geen vordering in verband met het gedeelte van de hoofdsom
dat is afgeschreven, met uitzondering van
alle reeds opeisbare vorderingen en vorderingen die zijn ontstaan uit een beroep
ingesteld ter betwisting van de rechtmatigheid van de uitoefening van de bevoegdheid tot afschrijving; en
c. worden houders van de relevante kapitaalinstrumenten niet gecompenseerd, onverminderd de bevoegdheid, bedoeld in
artikel 3A:21, eerste lid, om relevante kapitaalinstrumenten om te zetten in rechten
op nieuw uit te geven kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 60, tweede lid van de richtlijn waarin wordt ingegaan op de gevolgen van afschrijving van de hoofdsom van een relevant
kapitaalinstrument.
In onderdeel a wordt bepaald dat op het moment dat de
hoofdsom van een relevant kapitaalinstrument wordt afgeschreven deze verlaging permanent is, tenzij is gebleken
dat het niveau van de afschrijvingen op basis van de voorlopige waardering overeenkomstig hoger is dan de vereisten wanneer dit niveau wordt vergeleken met dat van de
definitieve waardering. Op dat moment kan van een opwaarderingsregeling gebruik worden gemaakt om de houders van de relevante kapitaalinstrumenten voor zover dat
nodig is terug te betalen.
In onderdeel b wordt ingegaan op de vordering die voor de
houders van het relevante kapitaalinstrumenten resteren na
afschrijving van de hoofdsom. In beginsel resteren er geen
verplichtingen ten aanzien van het afgeschreven gedeelte,
met uitzondering van alle reeds bestaande verplichtingen.
Daarnaast kan de houder van het relevante kapitaalinstrument beroep instellen ter betwisting van de rechtmatigheid
van de uitoefening van de afschrijvingsbevoegdheid en kan
daaruit kan een verplichting ontstaan om schadevergoeding te betalen.
In onderdeel c wordt bepaald dat de houders van de relevante kapitaalinstrumenten geen compensatie krijgen,
behalve in de vorm van rechten op nieuw uit te geven
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kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
In het huidige artikel 3A:24, onderdeel a, van de Wft wordt
verwezen naar artikel 46, derde lid, van de richtlijn herstel
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
In die bepaling wordt een regeling getroffen voor de situatie
dat de afwikkelingsautoriteit overgaat tot afschrijving of
omzetting van kapitaalinstrumenten op basis van een voorlopige waardering en uit de definitieve waardering blijkt dat
met een beperktere afschrijving had kunnen worden volstaan. Een voorlopige waardering kan aan de orde zijn
indien wegens het spoedeisend karakter van de ingreep
geen volwaardige ex ante waardering kan worden gedaan.
De BRRD schrijft dan voor dat DNB de hoofdsom van
afgeschreven kapitaalinstrumenten weer moet kunnen
ophogen.
Dat wordt thans uitgewerkt in het voorgestelde nieuwe
artikel 3A:25a, in plaats van door middel van de voornoemde verwijzing. Daarbij wordt in het tweede lid van het voorgestelde artikel 3A:25a Wft geregeld wat het gevolg is van
een ophoging van een kapitaalinstrument dat eerder tot
nihil was afgeschreven. In die situatie herleeft de verplichting vanaf het tijdstip dat DNB tot ophoging besluit. Dit heeft
geen terugwerkende kracht. Met andere woorden: er kan
geen sprake zijn van niet-nakoming van verplichtingen in
het tijdvak tussen het moment dat het instrument tot nihil
werd afgeschreven en het moment dat het instrument
herleeft.
Op grond van de artikelen 3A:24 en 3A:25 Wft kon onduidelijk bestaan over de vraag of een vordering die opeisbaar
was in aanmerking kwam voor bail-in. Dit is inderdaad het
geval. Enkel de verplichtingen genoemd in artikel 27, derde
lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme zijn uitgezonderd van bail-in. Wel geldt dat
met de aan bail-in onderworpen vordering samenhangende
vorderingen die opeisbaar zijn, niet worden afgeschreven
bij toepassing van het instrument van bail-in. Dit wordt
thans verduidelijkt.
Artikel 3A:25 Volledige of gedeeltelijke afschrijving
1. Onverminderd artikel 3A:25a wordt, indien
de Nederlandsche Bank op grond van artikel 3A:21, eerste lid, de hoofdsom of het
uitstaande verschuldigde bedrag van een
verplichting van een entiteit tot nihil vermindert, de verplichting als voldaan beschouwd evenals eventuele verplichtingen of vorderingen die daaruit voortvloeien en die niet opeisbaar waren op het
moment waarop de bevoegdheid werd
uitgeoefend.
2. Indien de Nederlandsche Bank de hoofdsom of het uitstaande verschuldigde bedrag van een verplichting van een entiteit
vermindert, maar niet tot nihil reduceert
onverminderd artikel 3A:25a:
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a. wordt de verplichting als voldaan beschouwd ter hoogte van het verminderde bedrag; en
b. blijven de voorwaarden van het betrokken instrument of de betrokken overeenkomst waarop de oorspronkelijke
verplichting is gebaseerd, van toepassing op het resterende gedeelte van de
hoofdsom of het uitstaande verschuldigde bedrag van de verplichting, met
uitzondering van een eventuele wijziging van het verschuldigde rentebedrag om de vermindering van het bedrag van de hoofdsom weer te geven,
en onverminderd de toepassing van artikel 3A:51, eerste en derde lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met de voorgestelde wijziging wordt artikel 53, derde en
vierde lid van de richtlijn geïmplementeerd. In dit artikel
worden twee situaties onderscheiden, namelijk de situatie
dat DNB bij het afschrijven van verplichtingen de hoofdsom
of het uitstaande verschuldigde bedrag tot nul afschrijft of
dat de hoofdsom of het uitstaande verschuldigde bedrag
wel wordt verminderd maar niet tot nul.
In het eerste lid wordt ingegaan op de gevolgen van de
eerste situatie, de volledige afschrijving. Indien DNB de
hoofdsom of het uitstaande verschuldigde bedrag van een
verplichting tot nul nihil verminderd, dan worden de verplichting en eventuele verplichtingen of vorderingen die
daaruit voortvloeien en die niet vorderbaar opeisbaar waren
op het moment waarop de bevoegdheid werd uitgeoefend,
als voldaan beschouwd en kunnen zij niet worden ingebracht in het kader van eventuele latere procedures met
betrekking tot de probleeminstelling of een eventuele opvolgende entiteit bij een latere liquidatie.
In het tweede lid wordt ingegaan op de gevolgen van de
tweede situatie, de gedeeltelijke afschrijving. Wanneer
DNB de hoofdsom of het uitstaande verschuldigde bedrag
van een verplichting vermindert maar niet tot nul nihil reduceert, wordt de verplichting als voldaan beschouwd ten
belope van het verminderde bedrag. Wel blijft het betrokken instrument of de betrokken overeenkomst waarop de
oorspronkelijke verplichting is gebaseerd, van toepassing
op het resterende bedrag van de hoofdsom of het uitstaande verschuldigde bedrag van de verplichting. Daarbij wordt
opgemerkt dat ten aanzien van het resterende bedrag het
verschuldigde rentebedrag ook nog kan wijzigen om de
verlaging van het bedrag van de hoofdsom weer te geven.
Ook heeft DNB de bevoegdheid om het bedrag van de in
het kader van dergelijke instrumenten en andere in aanmerking komende passiva verschuldigde rente of de datum
waarop de rente moet worden betaald te wijzigen op grond
van artikel 63, eerste lid, onderdeel j van de richtlijn.
In dit verband wordt nog kort aandacht besteed aan de
gevolgen van afschrijving van vorderingen voor eventuele
hoofdelijke verbondenheid, bijvoorbeeld in het kader van
een verklaring als bedoeld in artikel 403 van Boek 2 van
het BW. Een moedervennootschap stelt zich in een dergelijke 403-verklaring schriftelijk hoofdelijk aansprakelijk voor
schulden van haar dochter. In artikel 53, derde en vierde
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lid, van de richtlijn en dientengevolge in het wetsvoorstel
wordt bepaald dat bij afschrijving (tot nihil en niet tot nihil)
de vordering voor zover afgeschreven geacht wordt te zijn
voldaan.
Uit het systeem van de richtlijn vloeit voort dat er geen
beroep kan worden gedaan op hoofdelijke aansprakelijkheid, bijvoorbeeld van de moederonderneming in het kader
van een 403-verklaring. Er is immers niet langer sprake van
een betalingsverplichting waarbij verhaal, uit hoofde van de
hoofdelijkheid, ook op een ander kan plaatsvinden. Het
kabinet onderkent dat dit de effectiviteit van de hoofdelijke
verbondenheid, bijvoorbeeld in het kader van een 403verklaring, kan ondermijnen. Daarbij dient overigens wel te
worden opgemerkt dat de kans dat een moederonderneming van een bank niet zal worden betrokken in de afwikkeling van die bank zeer klein is. Er zal vrijwel altijd sprake
zijn van toepassing van de afwikkelingsinstrumenten op de
groep als geheel, waaronder ook de moederonderneming .
De situatie dat een bank faalt of waarschijnlijk zal falen,
terwijl er in het geheel geen sprake is van financiële problemen bij de moederonderneming noch van uitstralingseffecten van de financiële problemen van de dochter naar de
moeder, waardoor alle schuldeisers van de bank zonder
het bovengenoemde gevolg van bail-in op grond van de
403-verklaring voor de voldoening van hun vordering een
beroep zouden kunnen doen op de moeder, lijkt zeer onwaarschijnlijk.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 3A:24 (red).
Artikel 3A:25a Verhoging verminderde
hoofdsom
1. De Nederlandsche Bank kan, indien na
toepassing van artikel 3A:21 op basis van
een voorlopige waardering als bedoeld in
artikel 20, tiende lid, van de verordening
gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme, uit de definitieve waardering, bedoeld in artikel 20, eerste lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, blijkt dat met een beperktere vermindering van de hoofdsom
van een eigendomsinstrument of relevant
kapitaalinstrument had kunnen worden
volstaan, de hoofdsom verhogen in overeenstemming met de definitieve waardering.
2. Indien de Nederlandsche Bank op grond
van het eerste lid besluit tot verhoging
van de hoofdsom van een eigendomsinstrument of relevant kapitaalinstrument
die zij aanvankelijk had verminderd tot nihil, is vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dat besluit artikel 3A:25, tweede
lid, van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 3A:24 (red).
Artikel 3A:26 Gekwalificeerde deelneming
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1. Indien de uitoefening van een ingevolge
artikel 3A:21, eerste lid, verworven recht
op nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten zou leiden tot verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in een bank of beleggingsonderneming als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid,
verricht de Nederlandsche Bank de beoordeling van de aanvraag van een verklaring van geen bezwaar met inachtneming
van de doelstellingen bedoeld in artikel
14, tweede lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme. De artikelen 1:106b, 1:106c, 1:106d en
1:106e zijn niet van toepassing.
2. Indien de Nederlandsche Bank nog geen
beslissing op de aanvraag, bedoeld in het
eerste lid, heeft genomen, is, met ingang
van het moment waarop de eigendomsinstrumenten worden uitgegeven totdat op
de aanvraag is beslist:
a. het stemrecht van de aanvrager van de
verklaring van geen bezwaar voortvloeiend uit die eigendomsinstrumenten geschorst en kan dit recht alleen
door de Nederlandsche Bank worden
uitgeoefend, zonder dat zij daarvoor
aansprakelijk is; en
b. de aanvrager vrijgesteld van het bepaalde in de artikelen 3:95, 3:96, 3:99,
3:103 en 3:104.
3. Indien de Nederlandsche Bank besluit een
verklaring van geen bezwaar te verlenen,
wordt de houder van de eigendomsinstrumenten geacht het volledige stemrecht met betrekking tot die eigendomsinstrumenten te hebben onmiddellijk nadat
het besluit is bekendgemaakt.
4. Indien de Nederlandsche Bank de aanvraag afwijst, doet de aanvrager afstand
van die eigendomsinstrumenten binnen
een door de Europese Centrale Bank onderscheidenlijk de Nederlandsche Bank
bepaalde termijn. Het tweede lid, onderdelen a en b, is van overeenkomstige toepassing.
Zie de toelichting op art. 3a:45 (red.).
Dit artikel implementeert artikel 47, vierde de vijfde lid van
de richtlijn en gaat in op de beoordeling van een verklaring
van geen bezwaar (VVGB) die DNB moet maken op het
moment dat door de omzetting van kapitaalinstrumenten of
schuldinstrumenten in rechten op nieuw uit te geven kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten, de uitoefening van dat recht resulteert in een verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming.
In het eerste lid wordt aangegeven dat DNB de beoordeling
van de VVGB maakt met inachtneming van de afwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast wordt geregeld dat de artikelen 1:106b, 1:106c, 1:106d en 1:106e van de Wft niet van
toepassing zijn. Dit betreffen de normale procedureregels,
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zoals het vereiste om een kennisgeving in te dienen, die
gevolgd moeten worden bij de aanvraag van een VVGB
maar die in het geval van een omzetting niet gevolgd kunnen worden.
Het tweede lid, onderdeel a, regelt de gevolgen indien DNB
nog geen beslissing op de aanvraag van de VVGB heeft
genomen op de datum waarop de eigendomsinstrumenten
worden uitgegeven. Als dat het geval is dan wordt het
stemrecht van de aanvrager van de VVGB met betrekking
tot die eigendomsinstrumenten geschorst en heeft alleen
DNB stemrecht, zonder dat zij verplicht is het uit te oefenen, noch aansprakelijk is voor de uitoefening of het afzien
van de uitoefening ervan.
Daarnaast is in het tweede lid, onder b, geregeld dat de
aanvrager voor de duur van de behandeling van de aanvraag vrijgesteld is van het bepaalde in de artikelen 3:95,
3:96, 3:99, 3:103 en 3:104 van de Wft, waarin eisen aan de
VVGB (houder) staan opgenomen.
In het derde lid wordt aangegeven dat indien DNB besluit
een verklaring van geen bezwaar te verlenen, wordt de
houder van de eigendomsinstrumenten geacht het volledige stemrecht met betrekking tot die eigendomsinstrumenten te hebben onmiddellijk nadat het besluit is bekendgemaakt.
In het vierde lid staat dat indien DNB de aanvraag afwijst,
de aanvrager afstand doet van die eigendomsinstrumenten
binnen een door DNB bepaalde termijn, waarbij voor de
termijn rekening wordt gehouden met de heersende marktomstandigheden. Op het moment dan DNB de aanvraag
afwijst gelden dezelfde gevolgen als die gelden in de situatie waarin DNB nog geen beslissing heeft genomen op de
aanvraag van DNB.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Artikel 3A:26, dat strekt ter implementatie van artikel 47,
vierde en vijfde lid van de richtlijn, gaat ervan uit dat de een
verkrijger bij de aanvraag van de vvgb mogelijkerwijs reeds
zijn eigendomsinstrumenten heeft verkregen. Om die reden
is in het tweede lid van artikel 3A:26 een regeling opgenomen voor de periode waarin nog niet op de aanvraag van
de vvgb is beslist maar de aanvrager wel een gekwalificeerde deelneming houdt. Artikel 3A:26, vierde lid, bepaalt
vervolgens dat wanneer een aanvraag voor een vvgb wordt
afgewezen DNB of de ECB een termijn stelt waarbinnen de
aanvrager (een deel van) de eigendomsinstrumenten dient
te vervreemden.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting bij de voorgestelde wijziging van artikel
3:95 Wft in art 3:95 (red).

Afdeling 3a.1.5 Afwikkeling 22
Artikel 3A:27 Toepassingsbereik
Deze afdeling is van toepassing indien een
besluit tot afwikkeling wordt genomen op
grond van artikel 18 van de verordening ge22

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel GG van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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meenschappelijk afwikkelingsmechanisme of
de artikelen 3A:18 en 3A:19.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel regelt de toepassing van de afwikkelingsinstrumenten in afdeling 3A.2.5, zowel ter uitvoering van een
beslissing tot afwikkeling door de Afwikkelingsraad als door
de Nederlandsche Bank op grond van de wet of de verordening.

§ 3a.1.5.1 Het instrument van overgang
van de onderneming 23
Artikel 3A:28 Instrument van overgang van
de onderneming
De Nederlandsche Bank kan, tot toepassing
van het instrument van overgang van de onderneming, besluiten tot overgang op een
verkrijger die geen overbruggingsinstelling
is, van:
a. eigendomsinstrumenten die zijn uitgegeven door of met medewerking van een entiteit in afwikkeling; en
b. activa of passiva van een entiteit in afwikkeling.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 38 van de richtlijn dat betrekking heeft op het instrument van overgang van de onderneming, bevat 13
leden. Ten behoeve van de overzichtelijkheid is ervoor
gekozen dat artikel te implementeren in negen artikelen in
de Wft: artikel 3A:28 tot en met 3A:36.
Met artikel 3A:28 wordt het eerste lid, eerste zin, van artikel
38 van de richtlijn geïmplementeerd. In dit artikel wordt het
eerste van de vier afwikkelingsinstrumenten geïntroduceerd: het instrument van overgang van de onderneming.
In artikel 3A:28 wordt aan de afwikkelingsautoriteit de
bevoegdheid gegeven dit instrument toe te passen. Door
de woorden “die geen overbruggingsinstelling is” is dit
instrument beperkt tot de overgang naar anderen dan een
overbruggingsinstelling. Voor de overgang naar een overbruggingsinstelling is in de structuur van de richtlijn een
separaat instrument in het leven geroepen.
In dit verband wordt opgemerkt dat in artikel 38, eerste lid,
van de richtlijn wordt gesproken over “een instelling in
afwikkeling” (enkelvoud), terwijl in artikel 40, met betrekking
tot de overgang naar een overbruggingsinstelling, wordt
gesproken over “een of meer instellingen in afwikkeling”
(meervoud). Het verschil heeft geen betekenis. Ook naar
een derde die geen overbruggingsinstelling is kan meer
dan een probleeminstelling overgaan, voor zover andere
regels – bijvoorbeeld op het terrein van mededinging – zich
daartegen niet verzetten.
Op grond van artikel 38, eerste lid, aanhef en onderdeel a,
van de richtlijn kan de afwikkelingsautoriteit aandelen of
andere eigendomsinstrumenten die zijn uitgegeven door
een probleeminstelling overdragen. Op grond van de aanhef en onderdeel b kunnen ook activa of passiva overgaan.
In artikel 3A:28 is bepaald overeenkomstig de richtlijn dat
23

“alle of bepaalde” activa of passiva kunnen overgaan. De
woorden “alle of bepaalde” hebben betrekking op zowel
“activa” als “passiva”. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat
DNB ook ervoor kan kiezen niet alle, maar slechts bepaalde activa over te dragen. In dit verband wordt gewezen op
de artikelen 3A:60 en 3A:61, waarin conform de richtlijn
bescherming wordt gegeven aan bepaalde overeenkomsten ingeval sommige, maar niet alle activa of passiva
overgaan. Overigens laat de tekst van de huidige wet ook
al toe dat slechts een gedeelte van de activa overgaan.
Artikel 38, tweede lid, van de richtlijn, bepaalt dat de overgang geschiedt in overeenstemming met het kader voor de
staatssteun van de Europese Unie. Dat volgt reeds uit het
communautaire recht en behoeft om die reden evenmin in
de wet te worden bepaald.
Artikel 3A:29 Voorwaarden voor overgang
1. Voor de toepassing van het instrument
van overgang van de onderneming besluit
de Nederlandsche Bank tot overgang van
eigendomsinstrumenten, activa of passiva
van de entiteit in afwikkeling met inachtneming van de voorwaarden voor overgang ingevolge artikel 39, tweede en derde lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
2. De overgang vindt plaats onder commerciële voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de waardering ingevolge artikel 3A:17, vierde lid, artikel 3A:18, vijfde
lid, of artikel 20, eerste tot en met vijftiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 39, eerste, tweede en derde lid,
van de richtlijn geïmplementeerd. In onderdeel a van dat
artikel is nog opgenomen dat er “geen wezenlijk onjuiste
voorstelling wordt gegeven van de activa, rechten, passiva
of andere eigendomsrechten” die de afwikkelingsautoriteit
wil overdragen. Het is niet nodig dat in de wet op te nemen.
Ook zonder een dergelijke bepaling is het duidelijk dat de
afwikkelingsautoriteit geen wezenlijk onjuiste voorstelling
van zaken mag geven. In verband met dit onderdeel wordt
gewezen op het tweede lid van 3A:29 waaruit het voorschrift volgt dat de overgang zo transparant mogelijk moet
zijn, niet verhindert dat de afwikkelingsautoriteit specifieke
potentiële verkrijgers benadert.
Artikel 39, tweede lid, laatste alinea, van de richtlijn betreft
de openbaarmaking van voorwetenschap. Op grond van
artikel 7, eerste lid, van de Verordening marktmisbruik is
“voorwetenschap”, voor zover hier van belang: “niet openbaar gemaakte informatie die concreet is en die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een of meer
uitgevende instellingen of op een of meer financiële instrumenten en die, indien zij openbaar zou worden gemaakt,
een significante invloed zou kunnen hebben op de koers
van deze financiële instrumenten of daarvan afgeleide

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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financiële instrumenten”.24 Normaliter zou voorwetenschap
openbaar moeten worden gemaakt op grond van artikel 17,
eerste lid, van de Verordening marktmisbruik. Het vooraf
publiceren van een voorgenomen overgang van de entiteit
in afwikkeling zou het bereiken van de doelen van dat
afwikkelinstrument echter kunnen bemoeilijken of zelfs
frustreren. Daarom is in artikel 39, tweede lid, laatste alinea, van de richtlijn bepaald dat de verkoop van de onderneming die normaliter op grond van artikel 17, eerste lid,
van de Verordening marktmisbruik zou zijn voorgeschreven, mag worden uitgesteld overeenkomstig artikel 17,
vierde of vijfde lid, van die verordening.
Artikel 17, vijfde lid, van de Verordening marktmisbruik
bepaalt dat, om de stabiliteit van het financiële systeem te
handhaven, een uitgevende instelling die een financiële
instelling is, op eigen verantwoordelijkheid de openbaarmaking van voorwetenschap, met inbegrip van informatie
die gerelateerd is aan een tijdelijk liquiditeitsprobleem kan
uitstellen. Daarvoor moet wel aan elk van de volgende
voorwaarden worden voldaan:
a. openbaarmaking van de voorwetenschap leidt mogelijkerwijs tot ondermijning van de financiële stabiliteit van
de uitgevende instelling en van het financieel systeem;
b. het uitstel van de openbaarmaking is in het algemeen
belang;
c. de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie kan
worden gewaarborgd, en d. de bevoegde autoriteit, bedoeld in de Verordening marktmisbruik, heeft op basis
van de naleving van de voorwaarden onder a, b en c
met het uitstel ingestemd.
Tevens wordt verwezen naar artikel 39, derde lid, van de
richtlijn. Hierin is bepaald dat DNB zich niet behoeft te
houden aan de voorwaarden, indien inachtneming van de
voorwaarden de verwezenlijking van de afwikkelingsdoelstellingen zou ondermijnen. Een voorbeeld moge dit verduidelijken. Maximaliseren van de overgangsprijs is in het
belang van de schuldeisers, maar dat belang kan botsen
met het belang van de stabiliteit van het financiële stelsel of
de doelmatigheid van het afwikkelinstrument. Zo is niet
gezegd dat de hoogste bieder de meest geschikte overnemer is, gelet op bijvoorbeeld de omvang van die bieder of
de incompatibiliteit van ict-systemen van de bieder en de
entiteit in afwikkeling. In een dergelijk geval behoeft DNB
niet te beogen de overgangsprijs te maximaliseren.
Het is niet nodig artikel 39, tweede lid, laatste alinea, van
de richtlijn te implementeren. Deze bepaling verklaart met
zoveel woorden dat bij de toepassing van het instrument
van verkoop van de onderneming voldaan is aan de gronden in artikel 17, vierde en vijfde, lid van de verordening
marktmisbruik van toepassing zijn. Daarom mag openbaarmaking ingevolge 17, eerste lid, worden uitgesteld.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
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Verordening (EU) Nr. 596/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 april 2014 betreffende marktmisbruik
(Verordening marktmisbruik) en houdende intrekking van
Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de Raad
en Richtlijnen 2013/124, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de
Commissie, PbEU 2014, L 173/1.
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De term “commerciële voorwaarden” is overgenomen uit
artikel 38, tweede en derde lid, van de richtlijn. Daarin is
bepaald dat de afwikkelingsautoriteiten alle redelijke stappen moeten nemen om voor de overdracht commerciële
voorwaarden te bedingen die in overeenstemming zijn met
de verrichte waardering, rekening houdend met de omstandigheden van de zaak. Het is aan de aspirant-verkrijger
om te beslissen of hij op die voorwaarden wil ingaan. Het
staat de aspirant-verkrijger uiteraard vrij om op zijn beurt te
trachten ook voorwaarden, zoals garanties, te bedingen.
Het is dan aan de afwikkelingsautoriteit om te beslissen of
zij die voorwaarden aanvaardt.
Artikel 3A:30 Verzoek tot faillissement
Indien de Nederlandsche Bank besluit tot
overgang van gedeelten van de activa of
passiva van een entiteit in afwikkeling, verzoekt zij de rechtbank Amsterdam binnen
een redelijke termijn het faillissement van de
entiteit uit te spreken, tenzij het voortbestaan
van het overgebleven deel van de entiteit
nodig is om de afwikkelingsdoelstellingen te
verwezenlijken of om aan de beginselen,
bedoeld in artikel 14, onderscheidenlijk artikel 15, eerste lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme,
te voldoen.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 37, zesde lid, van de richtlijn bepaalt dat, indien
slechts een deel van de activa of passiva wordt overgedragen, het resterende deel van de entiteit “volgens een normale liquidatieprocedure wordt geliquideerd”. Naar Nederlands recht is het evenwel aan de rechtbank om te beslissen of een faillissement wordt uitgesproken of een noodregeling wordt toegepast. In artikel 3A:30 is dan ook bepaald
dat de afwikkelingsautoriteit aan de rechtbank verzoekt het
faillissement uit te spreken. Het is aan de rechtbank te
beoordelen of voldaan is aan het criterium om het faillissement uit te spreken. Niet mag worden uitgesloten dat de
rechtbank oordeelt dat niet aan dat criterium is voldaan,
maar zeer waarschijnlijk is dit niet, om de volgende redenen. In de eerste plaats geldt voor het uitspreken van het
faillissement een criterium dat lichter is dan het criterium
waaraan moet zijn voldaan voor het toepassen van een
afwikkelingsinstrument. Voor de toepassing van een afwikkelingsinstrument moet ervan sprake zijn dat, kort gezegd,
(1) de instelling faalt of waarschijnlijk zal falen; (2) niet te
verwachten is dat een andere maatregel het falen zal voorkomen; en (3) de afwikkelingsmaatregel noodzakelijk is in
het algemeen belang. De tweede en derde voorwaarde
gelden niet voor het uitspreken van het faillissement.
In de tweede plaats is denkbaar dat belanghebbenden bij
de rechtbank in beroep zijn gekomen tegen het oordeel van
de afwikkelingsautoriteit en dat voldaan is aan de zojuist
genoemde criteria. Indien de rechtbank in een dergelijke
procedure oordeelt dat wèl aan die criteria is voldaan, mag
worden verwacht dat zij ook in het kader van een faillissementsverzoek tot datzelfde oordeel komt. Mocht de rechtbank evenwel in die procedure tot het oordeel zijn gekomen
dat niet aan de voorwaarden is voldaan, dan kan zij toch
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het faillissement uitspreken indien de afwijzing van het
verzoek tot faillietverklaring, mede gelet op de omstandigheid dat een deel van de activa en passiva reeds zijn overgedragen, onevenredig ernstige gevolgen zou hebben. Dit
is bepaald in het derde lid.
Dat de rechtbank het verzoek tot faillietverklaring op dezelfde gronden dient te beoordelen als die, genoemd in
artikel 212ha Fw, ligt voor de hand. Voor de duidelijkheid is
dat uitdrukkelijk bepaald in het derde lid. Hierin wordt artikel
37, zesde lid, tweede volzin, van de richtlijn geïmplementeerd. Indien slechts een gedeelte van de activa of passiva
overgaat, vraagt DNB bij de rechtbank Amsterdam het
faillissement van de entiteit aan. Zij houdt daarbij rekening
met redenen waarom het voortbestaan van het overgebleven deel van de entiteit noodzakelijk is om de afwikkelingsdoelen te verwezenlijken of aan de in artikel 15, eerste lid,
van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme bedoelde beginselen te voldoen. Onder die
redenen valt in ieder geval dat het noodzakelijk is dat het
gedeelte van de entiteit in afwikkeling dat niet is overgedragen, bijstand verleent om de verkrijger in staat te stellen
om de door de middel van die overgang verworven activiteiten of diensten te verrichten.
Kamerstuk 34.634, nr. 7
De richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen bepaalt dat indien door middel van
een overdrachtsinstrument een deel van de activa en passiva van een entiteit in afwikkeling wordt overgedragen, het
‘restant’ van de entiteit in afwikkeling op korte termijn in
faillissement wordt geliquideerd. Van een spoedige liquidatie in faillissement kan alleen dan worden afgezien indien
het voorbestaan van het restant nodig is om de afwikkelingsdoelstellingen te bereiken of aan de afwikkelingsbeginselen te voldoen. De thans geldende regeling in artikel
3A:30 legde de beoordeling van dit laatste (of een belang
zich verzet tegen liquidatie) bij de faillissementsrechter. Het
ligt echter veeleer in de rede DNB als afwikkelingsautoriteit
deze beoordeling te laten maken. De faillissementsrechter
beoordeelt dan enkel of aan de voorwaarden voor faillissement is voldaan. De voorgestelde aangepaste redactie
van artikel 3A:30 strekt hiertoe.
Artikel 3A:31 Overgangsprijs
Onverminderd artikel 3A:62 komt een door de
verkrijger te betalen overgangsprijs toe aan
de oorspronkelijke eigenaren.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 38, vierde lid, van de richtlijn
geïmplementeerd. In artikel 38, vierde lid, van de richtlijn
staat aan wie de “betaalde” vergoeding toe komt. Dit is
gewijzigd in “te betalen”. Op het tijdstip dat moet worden
vastgesteld aan wie de vergoeding toekomt, is er immers
nog niet betaald. Artikel 38, vierde lid, van de richtlijn bepaalt voluit aan wie de vergoeding toekomt. Evenwel kan
worden volstaan met te bepalen dat de vergoeding toekomt
aan de oorspronkelijke eigenaren.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Artikel 3A:31 bepaalt dat de door de verkrijger te betalen
overgangsprijs toe komt aan de oorspronkelijke eigenaren.
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In geval van een overgang van eigendomsinstrumenten zijn
de houders van die instrumenten de oorspronkelijke eigenaren. De overgangsprijs komt dan dus aan hen toe. In
geval van een overgang van activa en passiva is de entiteit
in afwikkeling de oorspronkelijke eigenaar. In dat geval
komt de overgangsprijs dus aan de entiteit in afwikkeling
toe.
Artikel 3A:32 Overgang op oorspronkelijke
eigenaren
1. De Nederlandsche Bank kan ten aanzien
van eigendomsinstrumenten, activa of
passiva die zijn overgegaan, besluiten tot
overgang op de oorspronkelijke eigenaren, indien de verkrijger daarmee instemt.
2. De overgang op de oorspronkelijke eigenaren vindt plaats binnen de termijn die
wordt genoemd in het besluit tot overgang
en voldoet aan de in dat besluit opgenomen voorwaarden.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met artikel 3A:32 wordt artikel 38, zesde lid, van de richtlijn
(met betrekking tot het instrument van verkoop van de
onderneming) geïmplementeerd, alsmede, door de overeenkomstige toepassing in artikel 3A:39, artikel 40, zesde
lid, onderdeel a, en zevende lid, van de richtlijn (met betrekking tot het instrument van de overbruggingsinstelling)
en door de overeenkomstige toepassing in artikel 3A:43,
artikel 42, negende en tiende lid van de richtlijn (met betrekking tot het instrument van afsplitsing van activa). Deze
artikelen worden gezamenlijk toegelicht. Genoemde richtlijnartikelen bepalen dat de overgedragen activa en passiva
kunnen worden “terugovergedragen” door de afwikkelingsautoriteit. Dit komt erop neer dat de activa die eerder aan
de probleeminstelling toebehoorden en de passiva die de
probleeminstelling eerder diende te voldoen terug naar de
probleeminstelling overgaan, en dat de aandelen of andere
eigendomsinstrumenten die eerder aan de aandeelhouders
toebehoorden terug aan de voormalige aandeelhouders
onderscheidenlijk voormalige houders van de eigendomsinstrumenten overgaan. De regeling in de richtlijn van de
retourovergang in het kader van het instrument van de
overgang van de onderneming is niet geheel identiek aan
de regeling van de retourovergang in het kader van de
instrumenten van de overbruggingsinstelling en de afsplitsing van activa. Wanneer het betreft het instrument van
overgang van de onderneming, is voor een retourovergang
de instemming van de overnemer vereist. De instemming
van de overbruggingsinstelling en de entiteit van activabeheer is daarentegen niet vereist.
Er zijn nog enkele verschillen met betrekking tot de retourovergang tussen enerzijds de overgang van de onderneming en anderzijds de overbruggingsinstelling en de afsplitsing van activa. In de eerste plaats is met betrekking tot
de overbruggingsinstelling en de afsplitsing van activa in de
richtlijn bepaald dat de retourovergang slechts betrekking
kan hebben op hetzij activa en passiva die uitdrukkelijk zijn
vermeld in het instrument waarmee de overgang is verricht,
hetzij op activa en passiva waarvan het, kort gezegd, niet
de bedoeling is dat zij zijn overgedragen. Deze beperking is
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in de richtlijn niet opgenomen met betrekking tot de overgang van de onderneming. In de tweede plaats kan een
retourovergang bij de overbruggingsinstelling en de afsplitsing van activa slechts plaatsvinden binnen een bepaalde
termijn en moet de retourovergang voldoen aan alle andere
voorwaarden die worden genoemd in het overgangsinstrument. Ook deze beperking wordt niet genoemd in de regeling betreffende de overgang van de onderneming. De
richtlijn kan aldus worden opgevat dat een retourovergang
alleen mogelijk is binnen een termijn die in het overgangsinstrument wordt genoemd, en dat deze termijn geldt zowel
voor met name genoemde eigendomsinstrumenten en
activa en passiva, als voor eigendomsinstrumenten en
activa en passiva die niet uitdrukkelijk zijn genoemd, maar
waarvan later komt vast te staan dat deze onbedoeld zijn
overgedragen. In dit verband wordt opgemerkt dat de term
“specifieke activa of passiva” in de richtlijn moet worden
gelezen als: activa en passiva waarop de retourovergang
betrekking heeft.
Er is voor gekozen de twee laatstbedoelde beperkingen
ook op te nemen in het kader van het instrument van de
overgang van de onderneming. Dit is vooral van belang
voor de in het overganginstrument op te nemen termijn. Het
is onwenselijk dat activa en passiva nog tot in eeuwigheid
zouden kunnen worden terugovergedragen.
Artikel 3A:33 Gekwalificeerde deelneming
Indien een overgang van eigendomsinstrumenten zou leiden tot verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in
een bank of beleggingsonderneming, is artikel 3A:26 van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dat een verklaring van geen bezwaar is vereist indien een
gekwalificeerde deelneming wordt verworven of vergroot
volgt reeds uit § 3.3.11.1; daarop wordt geen uitzondering
gemaakt voor het geval de gekwalificeerde deelneming
wordt verworven of vergroot in het kader van een overgang. Wel gelden enkele aanvullende regels. Deze worden
gegeven in artikel 3A:26, dat in dit artikel van overeenkomstige toepassing wordt verklaard.
Artikel 3A:34 Rechtsopvolging verkrijger in
andere lidstaat
Voor de toepassing van de artikelen 2:15,
eerste lid, 2:18, eerste lid, en 2:98 wordt een
verkrijger met zetel in een andere lidstaat
beschouwd als de rechtsopvolger van de
entiteit in afwikkeling en kan deze alle rechten blijven uitoefenen die door die entiteit
werden uitgeoefend met betrekking tot de
activa of passiva die zijn overgegaan.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 38, elfde lid, van de richtlijn
geïmplementeerd. Dat artikel bepaalt dat de overnemer
voor wat betreft het recht om in andere lidstaten diensten te
verrichten of zich daar te vestigen wordt beschouwd als de
voortzetting van de probleeminstelling. De nationale wetgever kan dit slechts bepalen voor de eigen nationale rechtsorde. Het artikel ziet zowel op het voortzetten als het ope-
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nen van een bijkantoor, alsmede op zowel het voorzetten
als aanvangen van het verlenen van beleggingsdiensten of
verrichten van beleggingsactiviteiten. Het recht voor een
ondernemer met zetel in Nederland om in een andere
lidstaat zijn bedrijf uit te oefenen vanuit een in die lidstaat
gelegen bijkantoor of door middel van dienstverrichting
naar die lidstaat moet door die lidstaat in diens wetgeving
worden geregeld.
Artikel 3A:35 Rechtsopvolging toegangsrechten
1. Het lidmaatschap van of het recht op toegang tot betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen, gereglementeerde markten, het beleggerscompensatiestelsel of
het depositogarantiestelsel van de entiteit
in afwikkeling, gaat van rechtswege over
op de verkrijger.
2. De verkrijger kan de aan het lidmaatschap
verbonden rechten of het recht op toegang uitoefenen indien hij voldoet aan de
daaraan verbonden voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarde om te beschikken over een vereiste kredietbeoordeling door een kredietbeoordelingsbureau.
3. De Nederlandsche Bank kan bepalen dat
de verkrijger voor de duur van ten hoogste twee jaar niet hoeft te voldoen aan de
voorwaarden voor lidmaatschap of toegang, bedoeld in het tweede lid. De Nederlandsche Bank kan op aanvraag besluiten
tot verlenging met telkens ten hoogste
twee jaar.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel betreft de implementatie van artikel 38, twaalfde
lid, van de richtlijn. Op grond van dit artikel kan de verkrijger op dezelfde voet als de probleeminstelling voortgaan
als lid en deelnemer met betrekking tot betalingssystemen,
clearingsystemen, afwikkelingssystemen, gereglementeerde markten, het beleggercompensatiestelsel en het depositogarantiestelsel, mits hij voldoet aan de voorwaarden voor
lidmaatschap en deelname. Op deze regel bestaan twee
uitzonderingen. De eerste heeft betrekking op voorwaarden
in verband met de waardering van de kredietwaardigheid:
indien de verkrijger niet beschikt over een rating van een
kredietbeoordelingsbureau, in de wettekst “ratingbureau” in
navolging van genoemd, of indien de waardering van de
kredietwaardigheid niet voldoende is om toegang te krijgen,
mag toegang toch niet worden geweigerd. De tweede
uitzondering betreft de situatie waarin de verkrijger niet
voldoet aan de voorwaarden voor toegang. De afwikkelingsautoriteit kan dan bepalen dat die rechten toch kunnen
worden uitgeoefend. De afwikkelingsautoriteit bepaalt de
periode gedurende waarin deze rechten kunnen worden
uitgeoefend. Op zich is die periode ten hoogste 24 maanden, maar de afwikkelingsautoriteit kan deze periode verlengen.
In dit verband zij erop gewezen dat artikel 38, twaalfde lid,
aanhef, aan het slot zo is geformuleerd dat voldaan moet
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zijn aan de criteria voor lidmaatschap van en deelname aan
dergelijke “systemen”, een vertaling van “systems”. Bedoeld zal zijn te verwijzen naar alle eerder in de aanhef
genoemde entiteiten (betalingssystemen, clearingsystemen, afwikkelingssystemen, beurzen, beleggerscompensatiestelsels en depositogarantiestelsels). In onderdeel a is
het woord “systems” vertaald met “stelsels”. Ook hier zal
bedoeld zijn te verwijzen naar alle in de aanhef genoemde
entiteiten. In dit artikel is dit zo verwoord, dat aan het slot
van de aanhef en in onderdeel a simpelweg wordt gesproken van “de voorwaarden voor lidmaatschap en deelname”,
en in onderdeel “toegang” tout court, zodat wordt verwezen
naar alle in de aanhef genoemde entiteiten.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
De wijziging wordt niet toegelicht (red.).
Artikel 3A:36 Samenwerking met de verkrijger
De Nederlandsche Bank kan, indien dit noodzakelijk is voor de toepassing van het instrument van overgang van de onderneming,
verlangen dat de verkrijger, de entiteit in afwikkeling en de rechtspersonen die met de
entiteit een groep vormen als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, elkaar gegevens verstrekken en bijstand verlenen.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 64, eerste lid, onderdeel e, van
de richtlijn geïmplementeerd. Op grond van dat artikel kan
de afwikkelautoriteit de entiteit in afwikkeling en de overnemer verplichten elkaar informatie en bijstand te verstrekken. Er is voor gekozen te bepalen dat de entiteit in afwikkeling en de overnemer daartoe van rechtswege verplicht
zijn, dus niet alleen pas nadat DNB hen daartoe verplicht.
Kamerstuk 34.208, nr. 8
Tot slot is het de bedoeling dat bij toepassing van het
afwikkelingsinstrument ‘overgang van de onderneming’
DNB niet alleen de mogelijkheid heeft te verlangen dat de
verkrijger en de entiteit in afwikkeling met elkaar samenwerken, maar ook met andere rechtspersonen in de groep
waartoe de entiteit in afwikkeling behoort. Om deze reden
wordt 3A:36 aangevuld.

§ 3a.1.5.2 Het instrument van de overbruggingsinstelling 25
Artikel 3A:37 Instrument van de overbruggingsinstelling
1. De Nederlandsche Bank kan tot toepassing van het instrument van de overbruggingsinstelling, met het oog op het waarborgen van de continuïteit van kritieke
functies van een entiteit in afwikkeling,
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Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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besluiten tot overgang op een overbruggingsinstelling van:
a. eigendomsinstrumenten die zijn uitgegeven door of met medewerking van
entiteiten in afwikkeling; of
b. activa of passiva van entiteiten in afwikkeling.
2. Bij toepassing op een entiteit die niet valt
onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, is op de totale waarde van overgedragen passiva artikel 25, derde lid, van die
verordening van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 40, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de
richtlijn worden in dit artikel geïmplementeerd. Artikel 40
van de richtlijn omschrijft het instrument van de overbruggingsinstelling. Zie ook de toelichting op artikel 3A:38. Een
“overbruggingsinstelling” is in artikel 2, onderdeel 59, van
de richtlijn gedefinieerd als “een rechtspersoon die voldoet
aan de vereisten van artikel 40, lid 2”. Artikel 40, tweede lid,
van de richtlijn, bevat enkele materiële normen die zich er
niet voor lenen om te worden opgenomen in een definitie.
Een en ander zal bij of krachtens de algemene maatregel
van bestuur nader worden uitgewerkt, waarvoor artikel
3A:38 de grondslag biedt.
Artikel 3A:38 De overbruggingsinstelling
1. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de oprichting en beëindiging, de taak, de financiering, de inrichting, het bestuur en de werkwijze van
een overbruggingsinstelling of van een
rechtspersoon die tot taak heeft de eigendom in een overbruggingsinstelling te
houden.
2. De Nederlandsche Bank kan een overbruggingsinstelling of rechtspersoon als
bedoeld in het eerste lid een aanwijzing
geven met betrekking tot de taakuitoefening.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 41 van de richtlijn betreft het functioneren van de
overbrugginginstelling. Het eerste lid, eerste alinea, aanhef
en onderdelen a tot en met g, van dat artikel bevat enkele
vereisten waaraan een overbruggingsinstelling moet voldoen. De vereisten, genoemd in de onderdelen a tot en met
d hebben betrekking op de goedkeuring van de akte van
oprichting door de afwikkelingsautoriteit, de benoeming van
het bestuur of de goedkeuring daarvan door de afwikkelingsautoriteit, de goedkeuring van de beloning van het
bestuur en de vaststelling van de verantwoordelijkheden
van het bestuur en de goedkeuring van de strategie en het
risicoprofiel van de probleeminstelling. Deze onderwerpen
zullen worden geregeld bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, waarvoor dit artikel de grondslag biedt.
Artikel 41, eerste lid, onderdeel e, van de richtlijn bepaalt,
kort gezegd, dat de overbruggingsinstelling een bankver-
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gunning of beleggingsondernemingvergunning behoeft. Dat
onderdeel behoeft geen aparte implementatie, want dit valt
reeds onder artikel 2:11 van de Wft onderscheidenlijk artikel 2:96 van de Wft. Artikel 2:11 van de Wf bepaalt dat het
“een ieder” is verboden zonder vergunning het bankbedrijf
uit te oefenen; daar valt ook de probleeminstelling onder.
Artikel 2:96 van de Wft bepaalt dat het verboden is zonder
vergunning beleggingsdiensten te verlenen of beleggingsactiviteiten te verrichten; de woorden “een ieder” ontbreken
in artikel 2:96 van de Wft, zodat een overbruggingsinstelling ook onder het verbod in dat artikel valt.
Artikel 41, eerste lid, onderdeel f, van de richtlijn bepaalt
dat de overbruggingsinstelling voldoet aan de voorschriften
van de verordening kapitaalvereisten, de richtlijn kapitaalvereisten en de richtlijn 2014/65/EU.26 Die verplichting
bestaat ook zonder dat wordt bepaald dat de overbruggingsinstelling daaraan moet voldoen. Datzelfde geldt voor
artikel 41, eerste lid, onderdeel g, van de richtlijn met betrekking tot de staatssteunregels van de Europese Unie.
Ook bepaalt dat onderdeel dat de afwikkelingsautoriteit
“operationele beperkingen” aan de overbrugginginstelling
kan opleggen overeenkomstig die staatssteunregels. Dat
volgt reeds uit de algemene aanwijzingsbevoegdheid,
geregeld in artikel 1:75 van de Wft.
Artikel 41, eerste lid, onderdeel g, van de richtlijn bepaalt
dat het functioneren van de overbruggingsinstelling in elk
geval in overeenstemming is met staatssteunregels van de
Europese Unie, en dat de afwikkelingsautoriteit aan de
overbruggingsinstelling dienovereenkomstige operationele
beperkingen kan opleggen. De verplichting dat het functioneren van de overbruggingsinstelling in overeenstemming
is met de staatssteunregels bestaat ook zonder dat dit in de
wet wordt bepaald. Met betrekking tot het opleggen van
operationele beperkingen bestaat het voornemen om bij
algemene maatregel van bestuur, waarvoor artikel 3A:38
de grondslag biedt, te bepalen dat DNB een aanwijzing kan
geven aan de overbruggingsinstelling aangaande onder
andere haar bestuur en werkwijze. Anders dan de aanwijzing, bedoeld in artikel 1:75 van de wet, is voor het geven
van die aanwijzing op grond van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur niet vereist dat de overbruggingsinstelling een overtreding begaat. De aanwijzing op
grond van de voorgenomen algemene maatregel van bestuur kan daarom ook bestaan uit het opleggen van operationele beperkingen in verband met de staatssteunregels.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
In het eerste lid van de artikelen 3A:38 en 3A:42 Wft, die
dienen ter implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, wordt gesproken van ‘het eigendom’ waar bedoeld wordt: de eigendom (niet het voorwerp van bezit, maar het eigendomsrecht
als zodanig). Dit wordt hierbij hersteld.
Kamerstuk 34.842, nr. C
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Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de
Europese Raad van 15mei 2014 betreffende markten voor financiële instrumenten en tot wijziging van Richtlijn
2002/92/EG en Richtlijn 2011/61/EU (herschikking)
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De leden van de D66-fractie en de PvdA-fractie leiden uit
het voorliggende wetsvoorstel af dat eventuele kosten van
afwikkeling worden voorgeschoten door de Nederlandsche
Bank en ex post kunnen worden doorberekend, maar dat
dit niet bij voorbaat vaststaat. Zij vragen de regering of
deze constatering juist is. Zo ja, waarom is niet voor ex
ante financiering gekozen? Klopt het dat er niet bij voorbaat
is vastgelegd aan wie de kosten worden doorberekend? En
als de kosten niet of niet geheel worden doorberekend, kan
dit dan worden gekwalificeerd als staatssteun?
De leden van de D66-fractie en de PvdA-fractie constateren dat volgens artikel 3A:38 de eventuele te heffen ex post
bijdrage per verzekeraar zal afhangen van de omvang van
de technische voorzieningen van de verzekeraar. Deze
formulering laat volgens deze leden open hoe deze bijdrage afhangt van de omvang van de verplichtingen van de
verzekeraar. Betekent dit dat de eventuele bijdragen een
ongewogen percentage van de technische voorzieningen
zullen vormen? Deelt de in afwikkeling zijnde verzekeraar
ook mee in deze kosten? Zo nee, in hoeverre kan dit aanleiding geven tot moral hazard? Zo ja, in hoeverre kan dit
ten koste gaan van de polishouders van de afgewikkelde
verzekeraar, zo vragen deze leden aan de regering.
Ten behoeve van de financiering van de afwikkeling van
verzekeraars is een financieringsregeling opgenomen. Op
grond van deze financieringsregeling worden bijdragen
geheven van verzekeraars met zetel in Nederland en bijkantoren in Nederland van verzekeraars met zetel in een
staat die geendeel uitmaakt van de EER, met uitzondering
van verzekeraars met beperkte risico-omvang. Dit volgt uit
artikel 3:138 van de wet en daarmee ligt vast aan wie de
kosten worden doorberekend. Indien uitgaven voor financiering door de financieringsregeling in aanmerking komen,
worden de lasten daarvan altijd doorberekend aan genoemde partijen uit de sector.
De financieringsregeling bevat een wettelijk voorgeschreven ex-post bijdrage, waarbij bij de afwikkeling van een
verzekeraar wordt bezien of er middelen benodigd zijn die
voor financiering door de financieringsregeling in aanmerking komen, en zo ja, wat de omvang van het benodigde
bedrag is. Voordat een beroep op de financieringsregeling
wordt gedaan, zal eerst de afgewikkelde verzekeraar zelf
moeten bijdragen aan de kosten van afwikkeling, bijvoorbeeld in de vorm van bail-in. Daarbij wordt opgemerkt dat
niet is voorzien in een andere bron van externe financiële
bijdragen aan de verzekeraar in afwikkeling dan doorberekening aan de sector. Met andere woorden: er vindt geen
inzet van publieke middelen plaats.
Anders dan voor banken geldt dat bij de financieringsregeling gebruik gemaakt wordt van een omslagstelsel en er
geen fonds zal worden gevormd. Ten aanzien van de inzet
van de financieringsregeling is bewust een terughoudende
en restrictieve benadering gekozen. Zo is een belangrijk
onderscheid met de financiering van de afwikkeling van
banken dat de financieringsregeling voor de afwikkeling
van verzekeraars uitdrukkelijk niet kan worden ingezet om
verliezen bij een verzekeraar te absorberen of om de verzekeraar te herkapitaliseren. Dit scheelt aanzienlijk in de
eventueel benodigde middelen. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel ook nog diverse waarborgen opgenomen om de
aanspraak op de financieringsregeling tot een minimum te
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beperken. Het voorgaande brengt mee dat de noodzaak
voor een beroep op de financieringsregeling zoveel mogelijk wordt voorkomen, althans het risico op een situatie
waarin een beroep gedaan moet worden op de financieringsregeling tot een minimum wordt beperkt.
Aan de hand van een verdelingsmaatstaf zal de bijdrage
van individuele verzekeraars worden bepaald en zal deze
door DNB worden geheven. De hoogte van de individuele
bijdrage wordt bepaald op basis van de omvang van de
technische voorzieningen van elke verzekeraar, waarbij er
geen maximum aan de bijdrage zal worden gesteld. Bij de
bepaling van de omvang van de technische voorzieningen
zal dezelfde procentuele verdeling worden gebruikt als in
bijlage V van de Wet bekostiging financieel toezicht. Met
andere woorden: voor de verdeling wordt aangesloten bij
de reeds bestaande systematiek voor de financiering van
het toezicht. Grote verzekeraars zullen dan ook meer bijdragen dan kleine verzekeraars. Deze wijze van vaststelling sluit daarbij ook beter aan bij het voorgestelde nieuwe
wettelijk kader voor de bekostiging van het financieel toezicht. Bij het verhalen van de uitgaven uit de financieringsregeling zal DNB rekening houden met de draagkracht van
de verschillende verzekeraars. De bijdragen worden uiteindelijk altijd door de verzekeraars gedragen.
Artikel 3A:39 Overeenkomstige toepassingsregels
De artikelen 3A:26, 3A:29 tot en met 3A:31,
3A:32, tweede lid, 3A:34 en 3A:35 zijn van
overeenkomstige toepassing op het instrument van de overbruggingsinstelling.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting op de artikelen 3A:26, 3A:29 tot en met
3A:32. Met betrekking tot artikel 3A:32, inzake de retourovergang, wordt opgemerkt dat DNB de eigendomsinstrumenten en de activa en passiva ook zonder de instemming
van de overbruggingsinstelling terug kan overdragen aan
de oorspronkelijke eigenaren.
Artikel 3A:40 Vergunning overbruggingsinstelling
1. De overbruggingsinstelling beschikt, voor
zover nodig voor de uitoefening van haar
werkzaamheden, van rechtswege over een
vergunning als bedoeld in de artikelen
2:11 of 2:96.
2. Op verzoek van de Nederlandsche Bank
kan de Europese Centrale Bank onderscheidenlijk de Autoriteit Financiële Markten, met het oog op de verwezenlijking
van een of meer van de in artikel 14 van
de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme bedoelde afwikkelingsdoelstellingen, tijdelijk ontheffing
verlenen van een of meer van de vereisten, bedoeld in artikel 2:12, eerste lid, onderscheidenlijk artikel 2:99, eerste lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 41, eerste lid, tweede alinea, van de richtlijn bepaalt
dat de overbrugginginstelling gedurende korte tijd niet aan
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de voorschriften inzake kapitaalvereisten of de staatssteunregels van de Europese Unie hoeft te voldoen. Dit is geïmplementeerd in dit artikel. Bepaald is dat DNB of de AFM
op verzoek van DNB, kan besluiten tot ontheffing van het
verbod, bedoeld in artikel 2:11 of artikel 2:96, voor een zo
kort mogelijke periode niet geldt voor een overbruggingsinstelling.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen wanneer aan
een overbruggingsinstelling ontheffing van de vergunningvereisten kan worden verleend, en hoe lang die ontheffing
kan duren.
Een ontheffing kan worden verleend met het oog op de
verwezenlijking van een of meer van de afwikkelingsdoelstellingen. De ontheffing kan worden verleend voor korte
tijd. Hoe lang dat exact is, kan niet op voorhand worden
gezegd. De woorden “korte tijd” zijn overgenomen uit artikel
41, eerste lid, tweede alinea, van de richtlijn. Beoogd is aan
DNB een zekere vrijheid te geven bij de bepaling van de
periode waarvoor zij ontheffing verleent, en tegelijkertijd
deze vrijheid niet onbegrensd te laten.

§ 3a.1.5.3 Het instrument van afsplitsing
van activa of passiva 27
Artikel 3A:41 Instrument van afsplitsing van
activa of passiva
1. De Nederlandsche Bank kan, tot toepassing van het instrument van afsplitsing
van activa of passiva, besluiten tot overgang van activa of passiva van een entiteit
in afwikkeling of van een overbruggingsinstelling op een of meer entiteiten voor
activa- en passivabeheer.
2. De Nederlandsche Bank past het instrument van afsplitsing van activa of passiva
uitsluitend tezamen met een ander afwikkelingsinstrument toe, en indien:
a. de situatie op de specifieke markt voor
de desbetreffende activa of passiva
zodanig is dat vereffening van die activa bij faillissement nadelige gevolgen
voor de financiële markten kan hebben;
b. de overgang van activa of passiva
noodzakelijk is voor het goede functioneren van de entiteit in afwikkeling of
de overbruggingsinstelling; of
c. de overgang van activa of passiva
noodzakelijk is om de opbrengst bij
vereffening te maximaliseren.
3. De entiteit voor activa- en passivabeheer
beheert de activa of passiva die op haar
zijn overgegaan met het doel de waarde
van de activa bij de uiteindelijke verkoop
of liquidatie te maximaliseren.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
27

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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Artikel 42 van de richtlijn regelt het instrument van afsplitsing van vermogen. Dit artikel wordt geïmplementeerd in dit
artikel. In artikel 42 van de richtlijn wordt gesproken over
het “vehikel voor activabeheer”. Het woord “activa” is een
vertaling van het Engelse woord “assets”. Het instrument
betreft evenwel niet alleen de afsplitsing van activa, maar
ook van passiva. Hetzelfde geldt voor het vehikel voor
activabeheer: dat beheert niet alleen activa, maar ook
passiva. Het is daarom juister te spreken van “activa- en
passivabeheer” dan van “activabeheer”. Bij de implementatie is daarom gekozen voor “activa- en passivabeheer”. Die
term sluit ook nauwer aan bij de in Nederland gangbare
terminologie. In de implementatie is er tevens voor gekozen
om de term “vehikel” te vervangen door “entiteit”. Niet
alleen is “vehikel” wel een zeer letterlijke vertaling die minder gangbaar is, maar bovendien is “vehikel” al eerder
vertaald met “entiteit”; zie artikel 2:54a van de Wft en volgende.
In het onderhavige artikel wordt aan de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid gegeven het instrument van afsplitsing
van activa en passiva toe te passen. Hiermee wordt artikel
42, eerste lid, van de richtlijn geïmplementeerd. Activa en
passiva kunnen worden afgesplitst zowel van een probleeminstelling als van een overbruggingsinstelling, wanneer dat instrument al is toegepast. Dat wordt uitdrukkelijk
herhaald in artikel 42, zevende lid, van de richtlijn. Volstaan
kan worden met één keer te bepalen dat ook activa en
passiva van een overbruggingsinstelling kunnen overgaan.
Dat is gebeurd in artikel 3A:38 Wft.
Met het tweede lid wordt artikel 37, vijfde lid, van de richtlijn
geïmplementeerd.
Met het derde lid, wordt artikel 42, derde lid, van de richtlijn
geïmplementeerd. In die richtlijnbepaling staat slechts dat
de entiteit voor activabeheer de “activa” beheert, niet tevens “rechten en verplichtingen”. Toch is dat wel de bedoeling. Voorts staat in artikel 42, derde lid, van de richtlijn dat
de entiteit voor activabeheer de waarde van de activa
maximaliseert. Dat geldt uiteraard niet voor de waarde van
de passiva. Onder omstandigheden zal de waarde van de
passiva moeten worden “geminimaliseerd”, maar dat moet
per geval worden beoordeeld.
Artikel 3A:42 De entiteit voor activa- en passivabeheer
1. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de oprichting en beëindiging, de taak, de financiering, de inrichting, het bestuur en de werkwijze van
een entiteit voor activa- en passivabeheer
of van een rechtspersoon die tot taak
heeft de eigendom in een entiteit voor activa- en passivabeheer te houden.
2. De Nederlandsche Bank kan een entiteit
voor activa- en passivabeheer of rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid een
aanwijzing geven met betrekking tot de
taakuitoefening.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel biedt een grondslag om nadere regels te stellen

bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Vergelijk
artikel 3A:38, met betrekking tot de overbruggingsinstelling.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen wat voor nadere regels bij algemene maatregel van bestuur kunnen
worden gesteld met betrekking tot de entiteiten voor activaen passivabeheer.
Hierboven, in het kader van de aanbevelingen van de ENS
en de EI, is reeds gewezen op de concept-AMvB die bij
brief van 14 juli 2015 aan de Tweede Kamer en Eerste is
Kamer gezonden in het kader van een zogeheten voorhangprocedure.28 In deze concept-AMvB worden nadere
regels gegeven voor zowel overbruggingsinstellingen als
entiteiten voor activa- en passivabeheer.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Artikel 3A:40 betreft de vergunning voor de overbruggingsinstelling, die een ander doel heeft dan een entiteit voor
activa- en passivabeheer. Op een entiteit voor activa- en
passivabeheer gaan activa en passiva over, niet met het
doel kritieke functies te continueren, maar omdat DNB
verwacht dat de prijs voor deze activa en passiva op een
later tijdstip hoger zal zijn. Een entiteit voor activa- en
passivabeheer oefent, in tegenstelling tot een overbruggingsinstelling waarop activa en passiva zijn overgegaan,
dan ook niet het bedrijf van bank of beleggingsonderneming uit. Zij behoeft daarom geen vergunning, zodat een
overeenkomstige toepassing van artikel 3A:40 niet aan de
orde is.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
In het eerste lid van de artikelen 3A:38 en 3A:42 Wft, die
dienen ter implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, wordt gesproken van ‘het eigendom’ waar bedoeld wordt: de eigendom (niet het voorwerp van bezit, maar het eigendomsrecht
als zodanig). Dit wordt hierbij hersteld.
Artikel 3A:43 Overeenkomstige toepassingsregels
De artikelen 3A:29, 3A:31 en 3A:32, tweede
lid, zijn van overeenkomstige toepassing op
het instrument van afsplitsing van activa of
passiva.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 3a:21 (red.).
Zie de toelichting op de artikelen 3A:31 en 3A:32.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen, kort gezegd,
hoe AFOMKI en het instrument van bail-in kunnen worden
toegepast op coöperatieve banken.
Een coöperatieve bank zal op grond van de prudentiële
regels nog steeds (moeten) beschikken over kapitaalinstrumenten die voor AFOMKI of bail-in in aanmerking komen. Daarnaast kunnen relevante kapitaalinstrumenten
ingevolge de bepalingen over AFOMKI en bail-in worden
28
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Kamerstuk 32.545, nr. 35.
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omgezet in ‘eigendomsinstrumenten’. Dit is een brede
categorie instrumenten waartoe aandelen maar ook andere
typen instrumenten behoren. Alhoewel een coöperatieve
bank geen aandelen uitgeeft zal een dergelijk bank wel
instrumenten moeten (doen) uitgeven die binnen het bereik
van het begrip ‘eigendomsinstrumenten’ valt en waarin in
de praktijk bij de toepassing van bail-in en AFOMKI geloofwaardig kan worden geconverteerd om de bank te herkapitaliseren. Overigens behoeft aan een dergelijk eigendomsinstrument niet noodzakelijk zeggenschap verbonden te
zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval bij opties.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Zie de toelichting bij art. 3a:42 (red.).

§ 3a.1.5.4 Het instrument van bail-in 29
Artikel 3A:44 Instrument van bail-in30
1. De Nederlandsche Bank kan tot toepassing van het instrument van bail-in het
bedrag van in aanmerking komende passiva van een entiteit in afwikkeling verminderen of geheel of gedeeltelijk omzetten in rechten op nieuw uit te geven kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstru–
menten van die entiteit, van een moederonderneming van die entiteit die zelf een
entiteit is als bedoeld in artikel 3A:2, onderdelen a tot en met e, of van een overbruggingsinstelling waaraan activa of
passiva van die entiteit worden overgedragen.
2. De Nederlandse Bank kan het instrument
van bail-in tevens toepassen op in aanmerking komende passiva als bedoeld in
het eerste lid, die zijn overgegaan op een
overbrugginginstelling, een entiteit voor
activa- en passivabeheer onderscheidenlijk door toepassing van het instrument
29
30

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing is op entiteiten die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt
als volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de
Wft in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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van overgang van de onderneming, op
een verkrijger die geen overbruggingsinstelling is.
3. De Nederlandsche Bank oefent de bevoegdheden, bedoeld in het eerste en het
tweede lid, uit overeenkomstig het bepaalde ingevolge de artikelen 49 en 50 van
de richtlijn herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen.
4. Bij de toepassing op een entiteit die niet
valt onder de werking van de verordening
gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme, is artikel 27, eerste tot en met vijfde en twaalfde tot en met vijftiende lid,
van de verordening gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme van overeenkomstige toepassing. Op de waardering
van de activa en passiva is artikel 20, eerste tot en met vijftiende lid, van die verordening van overeenkomstige toepassing.
5. De Nederlandsche Bank oefent de in het
eerste en tweede lid omschreven bevoegdheden uit met inachtneming van het
in artikel 44, twaalfde lid, van de richtlijn
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen bepaalde over de
voorafgaande betrokkenheid van de Europese Commissie.
6. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en tweede lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Voor de toelichting bij dit artikel wordt verwezen naar artikel
3A:21.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fracties van de VVD en de ChristenUnie
vragen naar nadere regels die via een AMvB gesteld kunnen worden en welke redenen aanleiding kunnen geven
om van deze gelegenheid gebruik te maken.
De delegatiegrondslag in het voorgestelde artikel 3A:44,
dat ziet op de toepassing van het instrument van bail-in, is
analoog aan de grondslag in artikel 3A:21, dat ziet op de
afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten. Vooralsnog bestaat geen aanleiding voor het gebruik van de
mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels te stellen. Het betreft echter technische complexe
bevoegdheden en dat maakt dat de noodzaak om de wijze
van toepassing van deze instrumenten nader uit te werken,
zeker niet op voorhand valt uit te sluiten.
Aanleiding kan bijvoorbeeld bestaan in de noodzaak om
uitvoering te geven aan de richtsnoeren die EBA zal opstellen ingevolge de artikelen 47, zesde lid, 48, zesde lid, en
50, vierde lid, van de richtlijn. Deze richtsnoeren hebben
betrekking op respectievelijk de behandeling van aandeelhouders en andere houders van eigendomsinstrumenten,
de interpretatie van de richtlijn en verordening kapitaalvereisten bij afschrijving en omzetting, en het gebruik van
omzettingskoersen bij verschillende categorieën van kapitaalinstrumenten en passiva.
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Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
In artikel 3A:44 wordt bepaald dat in aanmerking komende
passiva van een entiteit in afwikkeling kunnen worden
verminderd of omgezet. Onder verminderen moet tevens
worden verstaan ‘verminderen tot nihil’.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art 3A:21 (red).
Zie de toelichting bij de voorgestelde wijziging van artikel
3A:21 Wft in onderdeel PP.
Artikel 3A:45 Uitgifte kernkapitaal- of eigendomsinstrumenten
1. De Nederlandsche Bank kan voorschrijven dat een entiteit kernkapitaalinstrumenten of eigendomsinstrumenten uitgeeft aan de houders van de rechten, verkregen ingevolge de toepassing van artikel 3A:44, eerste lid, dan wel medewerking
verleent aan de uitgifte daarvan. De Nederlandsche Bank kan aan de uitoefening
van die rechten een termijn verbinden. Bij
de uitgifte kunnen geen andere rechten
worden uitgeoefend dan de rechten, bedoeld in artikel 3A:44, eerste lid.
2. Bij de uitgifte ingevolge het eerste lid zijn
de voorwaarden, bedoeld in artikel 60,
derde lid, onderdelen a tot en met d, van
de richtlijn herstel en afwikkeling van
banken en beleggingsondernemingen van
overeenkomstige toepassing.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting op art. 3a:45 (red.).
Artikel 3A:46 Overeenkomstige toepassingsregels
De artikelen 3A:23 tot en met 3A:26 zijn van
overeenkomstige toepassing op het instrument van bail-in, met dien verstande dat in
plaats van het bepaalde in artikel 3A:24, eerste lid, onderdeel b, geldt dat voor de houder
van in aanmerking komende passiva geen
vordering resteert in verband met het gedeelte van de hoofdsom dat is afgeschreven, met
uitzondering van eventuele verplichtingen of
vorderingen die daaruit voortvloeien en die
eisbaar31 waren op het moment waarop de
bevoegdheid werd uitgeoefend en vorderingen die zijn ontstaan uit een beroep ingesteld
ter betwisting van de rechtmatigheid van de
uitoefening van de bevoegdheid tot afschrijving.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
31

In art. I, onderdeel XX van kamerstuk 34.634, nr. 2 moet het
woord “eisbaar” worden vervangen door “opeisbaar” (red.).
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In dit artikel wordt een aantal artikelen uit afdeling 3A.2.3.,
waar wordt ingegaan op het afschrijven en omzetten van
kapitaalinstrumenten, van overeenkomstige toepassing
verklaard voor wat betreft de toepassing van het instrument
van bail-in. De artikelen 3A:23 tot en met 3A:26 zijn zowel
van toepassing in de situatie dat kapitaalinstrumenten
worden afgeschreven of als het instrument van bail-in wordt
toegepast.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting bij artikel 3A:24 (red).
Artikel 3A:47 Opstellen bedrijfssaneringsplan
1. Na toepassing van het instrument van
bail-in ingevolge artikel 27, eerste lid, onder a, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, legt een
entiteit binnen een maand een bedrijfssaneringsplan voor aan de Nederlandsche
Bank.
2. Het bedrijfssaneringsplan voldoet aan het
bepaalde ingevolge artikel 52, vierde tot
en met zesde lid, van de richtlijn herstel
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen.
3. Indien het instrument van bail-in, bedoeld
in het eerste lid, wordt toegepast op twee
of meer entiteiten die onderdeel uitmaken
van
dezelfde
groep
en
de
EUmoederinstelling van die groep heeft haar
zetel in Nederland, legt deze een bedrijfssaneringsplan voor aan de Nederlandsche
Bank en heeft het plan betrekking op alle
entiteiten in de groep. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing.
4. Het derde lid is van overeenkomstige toepassing indien het instrument van bail-in
door een afwikkelingsautoriteit van een
andere lidstaat wordt toegepast op een of
meer entiteiten met zetel in een andere
lidstaat, die onderdeel uitmaken van dezelfde groep en de EU-moederinstelling
van die groep haar zetel heeft in Nederland.
5. De Nederlandsche Bank kan in buitengewone omstandigheden en indien dit nodig
is voor het bereiken van de afwikkelingsdoelstellingen, bedoeld in artikel 14 van
de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, de termijn, bedoeld
in het eerste lid, verlengen met ten hoogste een maand.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 52 van de
richtlijn, waarin wordt ingegaan op de eisen aan het bedrijfssaneringsplan.
Het eerste lid geeft aan dat op het moment dat het instrument van bail-in voor de herkapitalisatie van een entiteit
wordt toegepast, die entiteit binnen een maand een be-
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drijfssaneringsplan aan DNB voorlegt.
Het tweede lid verwijst voor de eisen die aan het bedrijfssaneringsplan worden gesteld naar het bepaalde in artikel
52, vierde tot en met zesde lid, van de richtlijn. In het vierde
lid van artikel 52 staat dat in een bedrijfssaneringsplan de
maatregelen worden vastgelegd die erop gericht zijn de
levensvatbaarheid op lange termijn van de entiteit of delen
van haar bedrijfsactiviteiten binnen een redelijk tijdsbestek
te herstellen.
Het vijfde lid van artikel 52 van de richtlijn geeft aan welke
elementen het bedrijfssaneringsplan ten minste dient te
bevatten. Het gaat dan om:
• een gedetailleerde diagnose van de factoren en problemen waardoor de entiteit als bedoeld faalt of waarschijnlijk zal falen, en de omstandigheden die ten
grondslag lagen aan de moeilijkheden waarmee de instelling of entiteit te kampen had;
• een beschrijving van de te nemen maatregelen die
gericht zijn op het herstellen van de levensvatbaarheid
op lange termijn van de entiteit;
• een tijdschema voor de tenuitvoerlegging van deze
maatregelen.
In het zesde lid van artikel 52 van de richtlijn staan maatregelen opgesomd die zijn gericht op het herstel van de
levensvatbaarheid op lange termijn van de entiteit. Dit
betreffen onder meer:
• de reorganisatie van de werkzaamheden van de entiteit
. wijzigingen in de operationele systemen en de infrastructuur in de instelling;
• het staken van verliesgevende activiteiten;
• de herstructurering van bestaande activiteiten die
winstgevend kunnen worden gemaakt;
• de overgang van activa of van bedrijfsonderdelen.
In het derde lid wordt geregeld dat indien het instrument
van bail-in wordt toegepast op twee of meer entiteiten die
onderdeel uitmaken van dezelfde groep, dat dan het bedrijfssaneringsplan wordt voorgelegd door de Nederlandse
financiële EU-moederholding en dat het betrekking heeft op
alle entiteiten in de groep.
Het vierde lid verklaart de eerste drie leden van overeenkomstige toepassing op de situatie dat een afwikkelingsautoriteit van een andere lidstaat het instrument van bail-in
toepast ten aanzien van een of meerdere entiteiten met
zetel in een andere lidstaat die deel uitmaken van een
groep waarvan een Nederlandse financiële EUmoederholding aan het hoofd staat.
In het vijfde lid wordt bepaald dat DNB in buitengewone
omstandigheden en indien dit nodig is voor het bereiken
van de afwikkelingsdoelstellingen de termijn om het bedrijfssaneringsplan voor te leggen van een maand kan
verlengen tot ten hoogste twee maanden na de toepassing
van het instrument van bail-in.

© R.E. Batten januari 2020

Artikel 3A:48 Beoordeling bedrijfssaneringsplan32
1. De Nederlandsche Bank stelt de entiteit in
afwikkeling binnen een maand in kennis
van de beoordeling van het bedrijfssaneringsplan, onverminderd artikel 27, zestiende lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme.
2. De Nederlandsche Bank keurt het bedrijfssaneringsplan goed indien de uitvoering van het bedrijfssaneringsplan de levensvatbaarheid van de entiteit op lange
termijn zal herstellen.
3. Indien de Nederlandsche Bank het bedrijfssaneringplan niet goedkeurt, eist zij
dat het plan wordt gewijzigd. De entiteit
legt binnen twee weken een gewijzigd bedrijfssaneringsplan ter goedkeuring voor.
4. De Nederlandsche Bank stelt de entiteit
binnen een week in kennis of zij het gewijzigde plan goedkeurt, of dat er verdere
wijzigingen zijn vereist.
5. Indien het bedrijfssaneringsplan is goedgekeurd, voert de entiteit het plan uit en
stelt de entiteit ten minste elke zes maanden de Nederlandsche Bank in kennis
over de uitvoering.
6. De Nederlandsche Bank kan de entiteit
verzoeken het bedrijfssaneringsplan te
wijzigen en ter goedkeuring voor te leggen. Het derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In dit artikel wordt uitvoering gegeven aan artikel 52, zevende tot en met elfde lid van de richtlijn waarin wordt
ingegaan op de beoordeling van het bedrijfssaneringsplan.
Het eerste lid, onderdeel a, bepaalt dat DNB het bedrijfssaneringsplan van een beleggingsonderneming goedkeurt
indien zij ervan overtuigd is, dat met de uitvoering van het
plan de levensvatbaarheid op lange termijn van de beleggingsonderneming zal herstellen. In het eerste lid, onder32

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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deel b, wordt bepaald dat op het moment dat de Afwikkelingsraad de beoordeling van het bedrijfssaneringsplan
heeft gemaakt en zij ervan overtuigd is, dat met de uitvoering van het plan de levensvatbaarheid op lange termijn zal
herstellen, zij DNB de instructie geeft om het plan goed te
keuren. Voordat de Afwikkelingsraad haar beoordeling
maakt, doet DNB eerst haar eigen beoordeling aan de
Afwikkelingsraad toekomen
In het tweede lid wordt de termijn opgenomen waarbinnen
DNB haar beoordeling van het bedrijfssaneringsplan moet
maken. Als DNB zelfstandig een beoordeling maakt voor
de entiteiten die niet onder de verordening vallen, is de
termijn één maand. Indien DNB een beoordeling maakt en
die vervolgens aan de Afwikkelingsraad doet toekomen,
krijgt DNB twee weken voor het maken van de beoordeling.
In het derde en vierde lid wordt bepaald wat er gebeurt als
DNB of de Afwikkelingsraad besluit om het bedrijfssaneringsplan niet goed te keuren. Indien DNB of de Afwikkelingsraad er niet van overtuigd is dat met de uitvoering van
het plan de levensvatbaarheid op lange termijn zal herstellen, stelt DNB, al dan niet op instructie van de Afwikkelingsraad, de entiteit in kennis van haar bezorgdheden en eist zij
dat het plan zodanig wordt gewijzigd dat deze bezorgdheden worden aangepakt. De entiteit in afwikkeling legt vervolgens binnen twee weken een gewijzigd bedrijfssaneringsplan ter goedkeuring voor. In reactie daarop laat DNB
binnen een week weten of zij het gewijzigde plan goedkeurt, of dat er verdere wijzigingen zijn vereist.
In het vijfde lid wordt bepaald dat de entiteit het goedgekeurde bedrijfssaneringsplan uitvoert en DNB ten minste
elke zes maanden in kennis stelt over de uitvoering van het
plan.
Het zesde lid geeft aan dat de entiteit het bedrijfssaneringsplan herziet indien dat naar het oordeel van DNB
nodig is en elke herziening ter goedkeuring aan DNB voorlegt.

§ 3a.1.5.5 Bijzondere bevoegdheden 33
Artikel 3A:49 Overname zeggenschap en
bijzondere bestuurder
1. De Nederlandsche Bank kan een bijzondere bestuurder bij een entiteit in afwikkeling aanstellen of de zeggenschap over
een entiteit in afwikkeling overnemen.
2. De bijzondere bestuurder onderscheidenlijk de Nederlandsche Bank treedt in de
rechten en bevoegdheden van de organen
van de entiteit in afwikkeling en haar aandeelhouders of leden. De bijzondere bestuurder kan afwijken van uit wettelijke
voorschriften of statutaire bepalingen
voortvloeiende verplichtingen van het bestuur.
3. De artikelen 1:76, vijfde, zesde en achtste
lid en 1:76a, tweede en derde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.
33

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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4. Tegen een besluit van een bijzondere bestuurder kan administratief beroep worden ingesteld bij de Nederlandsche Bank.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 34, eerste lid, onderdeel c, van de richtlijn, bepaalt
dat het bestuur en het hogere management in beginsel
worden vervangen. De artikelen 35, 63, eerste lid, onderdeel b, en 72 hebben betrekking op de wijze waarop de
bevoegdheden van het bestuur worden uitgeoefend. Daarnaast regelen deze artikelen hoe de bevoegdheden van de
aandeelhouders worden uitgeoefend. Deze drie bepalingen
worden in dit artikel geïmplementeerd.
Aan de ene kant is er artikel 35 van de richtlijn, dat bepaalt
dat de afwikkelingsautoriteit een bijzondere bestuurder kan
aanstellen. De bijzondere bestuurder heeft alle bevoegdheden van de algemene vergadering en het bestuur. Vanuit
juridisch oogpunt is het de bijzondere bestuurder die zelf, in
eigen naam, deze bevoegdheden uitoefent maar hij kan dit
slechts doen onder toezicht van de afwikkelingsautoriteit.
De bijzondere bestuurder wordt in beginsel voor één jaar
aangesteld. Hij heeft op grond van artikel 35 van de richtlijn
de plicht om alle noodzakelijke maatregelen te nemen om
de afwikkelingsdoelstellingen in de hand te werken (“promote”).
Aan de andere kant zijn er de artikelen 63, eerste lid, onderdeel b, en 72, die bepalen dat de afwikkelingsautoriteit
de zeggenschap over een instelling in afwikkeling kan
overnemen onderscheidenlijk uitoefenen. Een redelijke
interpretatie brengt met zich mee dat in de praktijk geen
inhoudelijk verschil bestaat tussen “overnemen” en “uitoefenen”; zie in dit verband de Duitse taalversie, waarin in de
artikelen 63 en 72 hetzelfde woord wordt gebruikt
(“übernehmen”). In deze artikelen is het de afwikkelingsautoriteit zelf, in eigen naam, die de bevoegdheden heeft. Dat
geldt ook wanneer de afwikkelingsautoriteit de zeggenschap “onrechtstreeks” uitoefent door middel van een door
de afwikkelingsautoriteit aangewezen persoon. Ingeval een
dergelijke persoon is aangewezen, oefent hij de zeggenschap uit namens de afwikkelingsautoriteit. Artikel 63 van
de richtlijn is ruimer geformuleerd dan artikel 72 van de
richtlijn.
Gelet op de verschillen en overeenkomsten is ervoor gekozen artikel 35 afzonderlijk te implementeren en de artikelen
63, eerste lid, onderdeel b, en 72 gezamenlijk te implementeren.
DNB zal moeten kiezen of zij een bijzondere bestuurder
aanstelt dan wel zelf de zeggenschap uitoefent. In beginsel
is ook een combinatie van beide mogelijk. Dit volgt uit de
bepaling dat DNB grenzen kan stellen aan het optreden
van de bijzondere bestuurder. Voorstelbaar is dat DNB
besluit dat de bijzondere bestuurder bepaalde bevoegdheden slechts in beperkte mate mag uitoefenen, en zelf de
uitoefening van die bevoegdheden aanvult.
Met betrekking tot het overnemen door DNB van de bevoegdheden van het bestuur en de aandeelhouders wordt
het volgende opgemerkt. Artikel 63 van de richtlijn bepaalt
dat de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid heeft om de
zeggenschap over een instelling in afwikkeling over te
nemen en alle aan de aandeelhouders en het bestuur van
de instelling in afwikkeling verleende bevoegdheden over te
nemen, zonder dat daaraan nadere beperkingen worden
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gesteld. Artikel 72 van de richtlijn bepaalt met welk doel de
afwikkelingsautoriteit de zeggenschap kan uitoefenen,
namelijk om de activiteiten en diensten van de instelling in
afwikkeling te verrichten en de “activa en eigendom” van de
instelling in afwikkeling te kunnen beheren en vervreemden. Het is niet nodig dit doel uitdrukkelijk in de wettekst op
te nemen; de doelen worden niet genoemd in artikel 63 van
de richtlijn, en zij volgens reeds uit de regel dat DNB de
zeggenschap over de instelling in afwikkeling kan overnemen. Voorts bepaalt artikel 72 dat de zeggenschap wordt
uitgeoefend rechtstreeks door de afwikkelingsautoriteit of
“onrechtstreeks” door een of meer door de afwikkelingsautoriteit aangewezen persoon. Het is niet nodig dat uitdrukkelijk te bepalen. Ook wanneer de zeggenschap indirect
wordt uitgeoefend door middel van een aangewezen persoon, wordt de zeggenschap uitgeoefend door DNB. Vervolgens bepaalt artikel 72 dat de met de aandelen verbonden stemrechten niet kunnen worden uitgeoefend in de
afwikkelingsperiode. Bedoeld is dat de aandeelhouders hun
stemrechten niet kunnen uitoefenen. Dat behoeft geen
afzonderlijke implementatie. Bepaald is immers al dat DNB
alle aan de aandeelhouders en andere eigenaren van de
instelling in afwikkeling verleende bevoegdheden uitoefenen. Dat impliceert reeds dat DNB daartoe exclusief bevoegd is. In artikel 72 van de richtlijn is tevens bepaald dat
de afwikkelingsautoriteit op grond van nationale administratieve bevoegdheden en procedures via een bestuursmaatregel een afwikkelingsmaatregel kunnen nemen zonder
zeggenschap uit te oefenen. Ook dat behoeft niet te worden geïmplementeerd. Dat is reeds geldend recht. Overigens zijn er slechts twee gevallen waarin het opportuun
kan zijn geen zeggenschap uit te oefenen. De eerste situatie doet zich voor wanneer op grond van artikel 15 van de
verordening bij wijze van uitzondering het bestuur niet
wordt vervangen. De tweede situatie doet zich voor wanneer DNB een bijzondere bestuurder aanstelt. In alle andere gevallen is er geen bestuur of bestuurder, zodat, wil de
instelling in afwikkeling niet stuurloos zijn, DNB wel de
zeggenschap over de instelling zal nemen.
DNB kan ervoor kiezen de zeggenschap slechts gedeeltelijk over te nemen. Daarmee wordt bedoeld dat DNB
slechts op een bepaald terrein de bevoegdheid om bestuursbeslissingen te nemen overneemt, maar op andere
terreinen de beslissingsbevoegdheid aan het bestuur laat.
Bij wijze van voorbeeld kan worden gewezen op artikel 63,
eerste lid, onderdeel l, van de richtlijn. Dat artikel bepaalt
dat de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid heeft om het
leidinggevend orgaan en het hogere management van een
instelling in afwikkeling te ontslaan of te vervangen. Deze
bevoegdheid behoeft niet apart te worden geïmplementeerd. DNB kan deze bevoegdheid uitoefenen door de
zeggenschap op dit punt over te nemen, zonder dat zij de
zeggenschap op andere gebieden overneemt.
Voorts kan worden gewezen op het volgende. Om mogelijke twijfel weg te nemen is in de overdrachtsregeling verduidelijkt dat DNB een probleeminstelling kan verplichten
gegevens of inlichtingen te verschaffen aan onder andere
een persoon die, kort gezegd, overweegt de entiteit in
afwikkeling over te nemen (artikel 3:159d, tweede lid). Doel
daarvan is de kandidaat-overnemer in staat te stellen te
beoordelen of hij de entiteit in afwikkeling inderdaad wil
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overnemen. In de systematiek van Deel 3A is een dergelijke bepaling niet nodig. DNB kan in de hoedanigheid van
degene die zeggenschap in de entiteit in afwikkeling heeft
overgenomen besluiten dat de entiteit in afwikkeling gegevens aan een kandidaat-overnemer verschaft.
Artikel 35 van de richtlijn geeft regels met betrekking tot het
bijzondere bestuur. In het derde lid zijn hiertoe de relevante
onderdelen van de regelingen van de curator en de bijzonder bewindvoerder van overeenkomstige toepassing verklaard.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
De wijziging wordt niet toegelicht (red.).
Artikel 3A:50 Omzetting rechtsvorm
1. De Nederlandsche Bank kan, indien dit
noodzakelijk is voor de toepassing van de
bevoegdheid tot afschrijving of omzetting
van kapitaalinstrumenten, bedoeld in artikel 3A:21, eerste lid, of de toepassing van
het instrument van bail-in, bij besluit de
rechtsvorm van de betrokken entiteit omzetten.
2. Artikel 3A:23 is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Deze bepaling strekt ter implementatie van artikel 43, vierde lid, van de richtlijn. Er wordt voor DNB voorzien in de,
zeer verstrekkende, bevoegdheid om de rechtsvorm van de
entiteit te wijzigen indien dit noodzakelijk is voor de afschrijving of omzetting van kapitaalinstrumenten of om het
instrument van bail-in te kunnen toepassen. Hiermee wordt
voorkomen dat toepassing van deze bevoegdheden onmogelijk is omdat de entiteit, als gevolg van de gekozen
rechtsvorm, bijvoorbeeld geen kernkapitaalinstrumenten of
eigendomsinstrumenten heeft uitgegeven. In een dergelijke
situatie kan de rechtsvorm van de entiteit zodanig worden
gewijzigd dat bail-in alsnog mogelijk wordt.
Onderkend moet worden dat het wijzigen van de rechtsvorm van een entiteit in afwikkeling een zeer ingrijpende
maatregel is, die ook niet eenvoudig ten uitvoer kan worden
gelegd. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden zal DNB
van deze bevoegdheid gebruik (kunnen) maken. In beginsel zal DNB de rechtsvorm van de entiteit in afwikkeling
moeten respecteren en haar bevoegdheden met inachtneming van die rechtsvorm uitoefenen. Indien echter de
rechtsvorm aan de uitoefening van die bevoegdheden in de
weg staat en minder ingrijpende maatregelen niet kunnen
volstaan, zal DNB de rechtsvorm kunnen wijzigen.
De beperkingen van artikel 2:18 BW, dat een regeling geeft
voor de omzetting van een rechtspersoon in een andere
rechtsvorm, gelden niet. Dat volgt uit artikel 3A:6, derde lid,
waarmee artikel 63, tweede lid, tweede alinea van de richtlijn wordt geïmplementeerd. Dat bepaalt dat een besluit tot
overdracht niet is onderworpen aan een wettelijke beperking. Hetzelfde geldt voor een besluit tot omzetting.
In het tweede lid is artikel 3A:23 van overeenkomstige
toepassing verklaard, teneinde de gevolgen van een besluit
tot wijziging van de rechtsvorm te kunnen regelen.
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Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen naar de bevoegdheid van DNB om de rechtsvorm van een onderneming te wijzigen.
Deze bevoegdheid strekt ter implementatie van artikel 43,
vierde lid, van de richtlijn. Onderkend moet worden dat het
wijzigen van de rechtsvorm van een entiteit in afwikkeling
een zeer ingrijpende maatregel is, die ook niet eenvoudig
ten uitvoer kan worden gelegd. Alleen in zeer bijzondere
omstandigheden zal DNB van deze bevoegdheid gebruik
(kunnen) maken. In beginsel zal DNB de rechtsvorm van
een entiteit in afwikkeling moeten respecteren en haar
bevoegdheden met inachtneming van de rechtsvorm uitoefenen. Indien echter in een concreet geval de rechtsvorm
aan de uitoefening van die bevoegdheden in de weg staat
en minder ingrijpende maatregelen niet kunnen volstaan,
zal DNB de rechtsvorm kunnen wijzigen.
Artikel 3A:51 Beëindiging of wijziging overeenkomst
1. De Nederlandsche Bank kan een overeenkomst waarbij de entiteit in afwikkeling
partij is, beëindigen of wijzigen, alsmede
de verkrijger in de plaats stellen van de
entiteit in afwikkeling als partij bij een
overeenkomst.
2. Voor de toepassing van het eerste lid
wordt onder overeenkomst mede verstaan: activa als bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel j, van de richtlijn herstel
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, met uitzondering van
door zekerheid gedekte passiva als bedoeld in artikel 44, tweede lid, van die
richtlijn.
3. De Nederlandsche Bank kan bij de toepassing van een afwikkelingsmaatregel
bepalen dat eigendomsinstrumenten, activa of passiva vrij van enige bezwaring of
aansprakelijkheid overgaan.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 64, eerste lid, van de richtlijn
geïmplementeerd. Daarin worden enkele aanvullende
bevoegdheden aan de afwikkelingsautoriteit gegeven.
Voordat op de afzonderlijke onderdelen wordt ingegaan,
wordt gewezen op artikel 64, tweede lid, van de richtlijn.
Dat artikel bepaalt dat de afwikkelingsautoriteit de aanvullende bevoegdheden uitoefent indien dat door de afwikkelingsautoriteit passend wordt geacht om ervoor te helpen
zorgen dat een afwikkelingsmaatregel doeltreffend is of om
een of meer afwikkelingsdoelstellingen te verwezenlijken.
Deze norm geldt ook indien dat niet uitdrukkelijk in de wet
zou worden bepaald en behoeft om die reden geen implementatie.
Met het eerste lid wordt artikel 64, eerste lid, onderdeel f,
van de richtlijn geïmplementeerd. DNB kan de rechten en
verplichtingen in een overeenkomst waarbij de entiteit in
afwikkeling partij is schrappen (“doen vervallen”) of wijzigen, en de ontvanger in de plaats stellen van de entiteit in
afwikkeling als partij bij een overeenkomst. In artikel 64,
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eerste lid, onderdeel f, van de richtlijn is bepaald dat de
afwikkelingsautoriteit “de voorwaarden” van een contract
kan annuleren of wijzigen. Bedoeld zijn alle elementen die
de inhoud
van een overeenkomst bepalen. Voor de goede orde wordt
erop gewezen dat beëindigings- en wijzigingsbevoegdheid
is begrensd door artikel 3A:60, op grond waarvan een
wijziging of beëindiging van een overeenkomst niet zo ver
kan gaan dat daardoor bevoegdheden die voortvloeien uit
financiëlezekerheidsovereenkomsten, gedekte obligaties,
gestructureerde financieringsregelingen, salderingsovereenkomsten, verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen worden aangetast.
Voorts is bepaald dat onder “overeenkomst” mede wordt
begrepen activa als bedoeld in artikel 63, eerste lid, onderdeel j, van de richtlijn. Dat onderdeel heeft betrekking op
“schuldinstrumenten en andere in aanmerking komende
passiva”; het is niet nodig “schuldinstrumenten” apart te
noemen want zij vallen reeds onder “activa”. De bevoegdheid om passiva te beëindigen of te wijzigen kan niet worden uitgeoefend ten aanzien van door zekerheid gedekte
passiva als bedoeld in artikel 44, tweede lid, van de richtlijn. De wederpartij bij overeenkomst heeft de beëindiging
of wijziging te accepteren.
In dit verband wordt gewezen op artikel 63, eerste lid,
onderdeel l, van de richtlijn, waarin is bepaald dat de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid heeft om het leidinggevend orgaan en het hogere management van een entiteit in
afwikkeling te ontslaan of te vervangen. In het tweede lid is,
in navolging van artikel 64, eerste lid, onderdeel f, van de
richtlijn, niet beperkt tot een type overeenkomst, zodat DNB
op grond van dit artikel de bevoegdheid heeft ook overeenkomsten met het bestuur of het hogere management te
beëindigen. Het maakt daarbij geen verschil of de betrokken persoon werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst dan wel een een ander type overeenkomst. Voor
het vervangen van het leidinggevend orgaan of het hogere
management kan artikel 3A:49 worden toegepast; zie ook
de toelichting op dat artikel.
Op grond van het derde lid kan de overdracht zodanig
plaatsvinden dat het overgedragene vrij is van enige aansprakelijkheid of bezwaring. Deze bepaling moet in samenhang worden bezien met artikel 3A:61. Dat artikel geeft
uitvoering aan artikel 78 van de richtlijn en bepaalt dat
“zekerheidsregelingen” worden gedekt, zodat bijvoorbeeld
activa waarmee de verplichting is gedekt niet worden overgedragen, tenzij ook de verplichting ten behoeve waarvan
een zekerheidsrecht is gevestigd, wordt overgedragen.
Onderdeel a van de richtlijnbepaling heeft betrekking op
“financiële instrumenten, rechten, activa of passiva”. Eerder
is al opgemerkt dat het niet nodig is naast “activa of passiva” andere vermogensbestanddelen te noemen en dat
daarom niet steeds afzonderlijk ook “rechten” behoeft te
worden genoemd in de Wft. Datzelfde geldt voor “verplichtingen”, die overigens niet in artikel 64, eerste lid, onderdeel a, van de richtlijn worden genoemd. In dat artikel
worden wel “financiële instrumenten” genoemd. Deze
behoeven evenmin te worden genoemd in het eerste lid. Zij
vallen hetzij onder “eigendomsinstrumenten” hetzij onder
“activa of passiva”.
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Artikel 3A:52 Opschorting betalings- of leveringsverplichting
1. De Nederlandsche Bank kan een betalingsverplichting of leveringsverplichting
ingevolge een overeenkomst waarbij een
entiteit in afwikkeling partij is, opschorten
vanaf het tijdstip van de bekendmaking
van het besluit tot opschorting tot 00.00
uur Nederlandse tijd aan het einde van de
werkdag volgend op die bekendmaking.
2. Indien een voor de entiteit in afwikkeling
op grond van een overeenkomst geldende
betalingsverplichting of leveringsverplichting overeenkomstig het eerste lid wordt
opgeschort, worden ook de ingevolge die
overeenkomst voor de wederpartij van de
entiteit in afwikkeling geldende betalingsverplichtingen en leveringsverplichtingen
voor dezelfde periode opgeschort.
3. Indien tijdens de periode van opschorting
uitvoering moet worden gegeven aan een
betalingsverplichting of leveringsverplichting, is de betaling of levering onmiddellijk
na het verstrijken van die periode opeisbaar.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op
betalingsverplichtingen of leveringsverplichtingen:
a. ingevolge een overeenkomst op grond
waarvan een depositohouder een in
aanmerking komend deposito als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel
4, van de richtlijn depositogarantiestelsels, houdt bij een bank;
b. die reeds hebben geleid tot een aan
een systeem of systeemexploitant als
bedoeld in artikel 212a, onderdeel b,
onderscheidenlijk onderdeel q, van de
Faillissementswet, een aan een centrale tegenpartij of een centrale bank gegeven overboekingsopdracht, opdracht
tot verrekening of enige uit een dergelijke opdracht voortvloeiende betaling,
levering, verrekening of andere rechtshandeling die benodigd is om de opdracht volledig uit te voeren, of tot
rechten en verplichtingen die voor de
entiteit in afwikkeling als deelnemer ingevolge of in verband met zijn deelname aan het systeem zijn ontstaan;
c. ingevolge een overeenkomst op grond
waarvan personen in verband met de
verrichting van een beleggingsdienst,
of een dienst als vermeld in bijlage I,
deel B, onder 1, van de richtlijn markten voor financiële instrumenten, geld
of financiële instrumenten aan een
bank of beleggingsinstelling hebben
toevertrouwd, voor zover deze ver-
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plichtingen worden gegarandeerd door
een beleggerscompensatiestelsel.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Op grond van artikel 69 van de richtlijn heeft de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid om bepaalde verplichtingen
van de probleeminstelling op te schorten. De opschorting
gaat in op (1) het tijdstip waarop het besluit tot toepassing
van een afwikkelingsinstrument bekend wordt gemaakt op
de website van de afwikkelingsautoriteit, of (2) het tijdstip
waarop dat besluit bekend wordt gemaakt op de website
van de probleeminstelling, of, (3) indien de door de probleeminstelling uitgegeven aandelen of andere eigendomsinstrumenten of schuldinstrumenten niet ter verhandeling
op een gereglementeerde markt worden toegelaten, het
tijdstip waarop bekendmaking plaatsvindt in media waarvan
redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij voor een
doeltreffende verspreiding van de informatie in de hele
Gemeenschap kunnen zorgen. De richtlijn zegt niet op welk
tijdstip de schorsing ingaat wanneer deze tijdstippen van
elkaar verschillen. Een redelijke interpretatie brengt zich
mee dat de schorsing van betalings- of leveringsverplichtingen die voortvloeien uit overeenkomsten met betrekking
tot aandelen of andere eigendomsinstrumenten die niet ter
verhandeling op een gereglementeerde markt worden
toegelaten, ingaat op het hierboven genoemde tijdstip (3),
en dat de schorsing van andere verplichtingen ingaat op
tijdstip (1) of (2), en wel op het tijdstip dat zich als eerste
van deze twee voordoet. De opschorting duurt tot 00.00 uur
Nederlandse tijd aan het einde van de werkdag volgend op
die kennisgeving. Op dat tijdstip eindigt de schorsing ook in
lidstaten in een andere tijdzone.
De opschorting geldt niet voor verplichtingen uit depositoovereenkomsten, voor zover deze verplichtingen worden
gegarandeerd dor het depositogarantiestelsel. Dit laatste
betekent dat de verplichting van de probleembank om het
deposito uit te keren slechts kan worden geschorst voor het
bedrag waarmee de deposito’s van een depositohouder het
bedrag van € 100.000 overschrijdt. Artikel 69, vierde lid,
van de richtlijn bepaalt dat de opschorting niet van toepassing is op “deposito’s”. Aangezien een deposito een creditsaldo is, en een creditsaldo op zichzelf niet kan worden
opgeschort, is bepaald dat de opschorting geen betrekking
heeft op betalingsverplichtingen of leveringsverplichtingen
ingevolge een overeenkomst op grond waarvan een depositohouder een deposito houdt bij een bank.
Met betrekking tot het vierde lid, onderdeel b, wordt het
volgende opgemerkt. Hiermee wordt artikel 69, vierde lid,
onderdeel b, van de richtlijn geïmplementeerd. Daarin is
bepaald dat een opschorting niet van toepassing is op
“betalings- en leveringsverplichtingen ten aanzien van”
aangewezen systemen of exploitanten. In de Engelse
taalversie van de richtlijn staat “obligations owed to systems”. Hiermee is bedoeld een verplichting die heeft geleid
tot een overboekingsopdracht die reeds is ingevoerd in een
systeem.
Had DNB het bedrag van een reeds ingevoerde overboekingsopdracht kunnen opschorten, dan zou dat neerkomen
op een tijdelijke ongedaanmaking van de overboekingsopdracht. Een ongedaanmaking is precies wat de Finaliteitsrichtlijn beoogt te voorkomen. Voor de goede orde wordt
opgemerkt dat DNB wel een verplichting kan opschorten
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die nog niet heeft geleid tot een overboekingsopdracht die
is ingevoerd in een systeem. In dat geval wordt de invoering van de betalingsopdracht in het systeem opgeschort,
hetgeen iets anders is dan de ongedaanmaking van een
betalingsopdracht.
Tot slot geldt de opschorting evenmin voor verplichtingen
die, kort gezegd, worden gegarandeerd door het beleggerscompensatiestelsel. Dit is geregeld in het vierde lid,
onderdeel c.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
Voor een toelichting op de wijziging in het tweede subonderdeel wordt verwezen naar art. 1:76b (red.).
Artikel 3A:53 Beperking rechten schuldeisers
1. De Nederlandsche Bank kan de bevoegdheden van schuldeisers van de entiteit in
afwikkeling tot verhaal op aan de entiteit
in afwikkeling toebehorende goederen, of
tot opeising van goederen die zich in de
macht van de entiteit in afwikkeling of een
derde bevinden, beperken tot 00.00 uur
Nederlandse tijd aan het einde van de
werkdag volgend op de bekendmaking
van het besluit daartoe.
2. De Nederlandsche Bank oefent de in het
eerste lid bedoelde bevoegdheid niet uit
met betrekking tot een zekerheidsrecht
dat is gevestigd ten behoeve van een systeem of systeemexploitant als bedoeld in
artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q, van de Faillissementswet,
centrale tegenpartijen en centrale banken,
in verband met activa die de entiteit in afwikkeling bij wijze van margestorting
heeft toegezegd of geleverd.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 70 van de richtlijn geïmplementeerd. Op grond van dat artikel heeft de afwikkelingsautoriteit de bevoegdheid om de mogelijkheden van schuldeisers
met een zekerheid tijdelijk te beperken in hun mogelijkheden om hun zekerheidsrechten in verband met activa van
de probleeminstelling af te dwingen. Voor de goede orde
wordt opgemerkt dat op grond van onderhavig artikel de
afwikkelingsautoriteit bevoegdheden kan beperken, en dat
zij op grond van artikel 3A:52 en 3A:54 bevoegdheden kan
opschorten. Bij de implementatie is aangesloten bij de
formulering van de afkoelingsperiode in faillissement, geregeld in artikel 63a Fw. De termijn van de beperking is
evenwel veel korter dan de afkoelingsperiode: de beperking
vangt aan en eindigt op dezelfde tijdstippen als opschorting
van bepaalde betalings- en leveringsverplichtingen; zie
daarvoor artikel 3A:52.
De beperking kan niet worden opgelegd met betrekking tot
zekerheidsrechten die, kort gezegd, zijn gevestigd ten
behoeve van systemen of systeemexploitanten die zijn
aangewezen op grond van artikel 212d, eerste lid, van de
Fw, centrale tegenpartijen en centrale banken.
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Kamerstuk 34.208 nr. 7
Voor een toelichting op de wijziging in het tweede subonderdeel wordt verwezen naar de art. 1:76b (red.).
Artikel 3A:54 Opschorting bevoegdheid tot
beëindiging overeenkomst
1. De Nederlandsche Bank kan de aan een
derde toebehorende bevoegdheid tot beeindiging van een overeenkomst met de
entiteit in afwikkeling opschorten, voor
zover die entiteit voortgaat met het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de bedingen in de overeenkomst die
de kern van de prestaties betreffen, alsmede met het verschaffen van zekerheden.
2. De Nederlandsche Bank kan besluiten tot
opschorting van een aan een derde toebehorende bevoegdheid tot beëindiging
van een overeenkomst met een dochteronderneming van de entiteit in afwikkeling
indien:
a. de verplichtingen op grond van de
overeenkomst door de entiteit in afwikkeling worden gegarandeerd of anderszins gewaarborgd;
b. de beëindigingsrechten op grond van
de overeenkomst uitsluitend zijn gebaseerd op de insolvabiliteit of financiële
positie van de entiteit in afwikkeling; en
c. met betrekking tot de entiteit in afwikkeling een besluit is of kan worden genomen tot overgang van eigendomsinstrumenten, activa of passiva en:
i. alle activa of passiva van de dochteronderneming in verband met die
overeenkomst aan de verkrijger zijn
of kunnen overgaan en door hem
zijn of kunnen worden verkregen; of
ii. de Nederlandsche Bank op een andere wijze passende bescherming
biedt voor dergelijke verplichtingen.
3. De opschorting, bedoeld in het eerste en
tweede lid, werkt vanaf het tijdstip van de
bekendmaking van het besluit tot 00.00
uur Nederlandse tijd aan het einde van de
werkdag volgend op de bekendmaking
onderscheidenlijk de tijd van de lidstaat
waar de dochteronderneming is gevestigd.
4. De opschorting werkt niet ten aanzien van
een systeem of systeemexploitant als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q, van de Faillissementswet, centrale tegenpartijen en
centrale banken.
5. Na het verstrijken van de opschortingstermijn, bedoeld in het derde lid, mogen
de beëindigingsrechten overeenkomstig
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de voorwaarden van die overeenkomst als
volgt worden uitgeoefend:
a. indien de onder de overeenkomst vallende rechten en verplichtingen op een
andere entiteit zijn overgegaan, kan
een wederpartij de beëindigingsrechten
slechts dan uitoefenen indien zich aan
de zijde van de verkrijger een afdwingingsgrond blijft voordoen of zich later
voordoet;
b. indien de onder de overeenkomst vallende rechten en verplichtingen niet
vallen onder de toepassing van een afwikkelingsinstrument, kan een wederpartij de beëindigingsrechten uitoefenen.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel geeft aan DNB de bevoegdheid om beëindigingsbevoegdheden van een wederpartij van de probleeminstelling bij een financieel contract op te schorten. Voor de
goede orde wordt gewezen op de samenhang met artikel
1:76b. In dat artikel gaat het om onder andere de bevoegdheid om een overeenkomst te beëindigen op de grond dat
de afwikkelingsautoriteit een afwikkelingsmaatregel heeft
genomen. Artikel 1:76b bepaalt dat op een dergelijke beeindigingsgrond geen beroep kan worden gedaan. In artikel
1:76b gaat het om alle beëindigingsbevoegdheden. Hierbij
kan worden gedacht aan de overeengekomen bevoegdheid
de overeenkomst te beëindigen op de grond dat de kredietwaardigheid van de probleeminstelling is afgewaardeerd zonder dat dit direct verband houdt met de afwikkelingsmaatregel. De beëindigingsbevoegdheden die worden
bestreken door artikel 1:76b vallen ook onder onderhavig
artikel, maar deze behoeven niet te worden opgeschort
omdat zij op grond van artikel 1:76b toch al niet kunnen
worden uitgeoefend. De uitoefening van de beëindigingsbevoegdheden die niet onder artikel 1:76b vallen wordt niet
op grond van dat artikel onmogelijk gemaakt, maar kan wel
op grond van onderhavig artikel door de afwikkelingsautoriteit worden opgeschort. Voorwaarde daarvoor is wel dat
wordt voortgegaan met de nakoming van de betalingsverplichtingen en leveringsverplichtingen en de verschaffing
van zekerheden. De tijdstippen van aanvang en einde van
de opschorting zijn dezelfde als die in artikel 3A:52.
De voorwaarde waaronder DNB dat kan doen is in artikel
68, eerste lid, van de richtlijn (geïmplementeerd in artikel
1:76b), net iets anders geformuleerd dan in artikel 71,
eerste lid, van de richtlijn (geïmplementeerd in onderhavig
artikel). In artikel 68, eerste lid, van de richtlijn wordt verwezen naar “de materiële verplichtingen (…), daaronder
begrepen betalings- en leveringsverplichtingen”, terwijl in
artikel 71, eerste lid, van de richtlijn slechts wordt verwezen
naar de “betalings- en leveringsverplichtingen”, zonder dat
wordt gesproken van de “materiële verplichtingen”. Bij de
implementatie is ervoor gekozen deze voorwaarden in
artikel 1:76b en onderhavig artikel identiek te formuleren.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
Voor een toelichting op de wijziging in het tweede subonderdeel wordt verwezen naar de art. 1:76b (red.).
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Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de artikelsgewijze toelichting bij de voorgestelde invoeging in artikel 1:1 Wft van de definitie van ‘beëindigingsrecht’ in subonderdelen 2, 4 en 6 van onderdeel A (art 1:1,
red).
Artikel 3A:55 Niet-nakoming overeenkomst
Een opschorting of beperking uit hoofde van
de artikelen 3A:52 tot en met 3A:54 wordt niet
beschouwd als het niet nakomen van een
overeenkomst.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 68, vijfde lid, van de richtlijn
geïmplementeerd. Er wordt bepaald dat het niet nakomen
van een verplichting als gevolg van een opschorting of
beperking geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van een verbintenis oplevert.
Artikel 3A:56 Ingrijpen in handel in financiële
instrumenten
Op verzoek van de Nederlandsche Bank past
de Autoriteit Financiële Markten haar bevoegdheden op grond van de artikelen 1:77d
en 1:77e toe om:
a. de handel door of met medewerking van
de entiteit in afwikkeling uitgegeven financiële instrumenten op te doen opschorten of onderbreken; of
b. die financiële instrumenten van de handel
te doen uitsluiten.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Hiermee wordt artikel 64, eerste lid, onderdeel c, van de
richtlijn geïmplementeerd, Dat artikel bepaalt dat de afwikkelingsautoriteit de bevoegde autoriteit kan opdragen de
toelating tot de handel op een gereglementeerde markt of
de officiële notering van financiële instrumenten te onderbreken of op te schorten.
Artikel 64, eerste lid onderdeel c, van de richtlijn heeft
betrekking op “financiële instrumenten overeenkomstig
Richtlijn 2001/34/EG”. Deze richtlijn heeft betrekking op
effecten die tot de officiële notering aan een in een lidstaat
gelegen of werkzame effectenbeurs zijn toegelaten of
waarvoor toelating tot die notering is aangevraagd. In de
Wft zijn dit effecten als bedoeld in onderdeel a in de definitie van “financieel instrument” in artikel 1:1 van de Wft.
In dit verband wordt gewezen op de Engelse taalversie van
de richtlijn. Daarin staat “discontinue” en “suspend”. In de
Nederlandse taalversie staat “intrekken” en “opschorten”.
Bij de implementatie is ervoor gekozen aan te sluiten bij de
terminologie van de artikelen 4:4b en 5:32h. In die artikelen
wordt onderscheid gemaakt tussen het tijdelijk onderbreken
of opschorten van de handel in een financieel instrument
en het permanent uitsluiten van de handel in een financieel
instrument. De bevoegdheid om een aanwijzing tot onderbreking, opschorting of uitsluiting te geven kan zowel betrekking hebben op instumenten waarvan de toelating is
aangevraagd, maar die nog geen officiële notering hebben,
als op instrumenten die wel een officiële notering hebben.
De richtlijn bepaalt niet wie de bevoegdheid moet hebben
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om, in geval van onderbreking of opschorting, de toelating
tot de handel en de officiële notering te doen hervatten: de
afwikkelingsautoriteit (DNB) of de bevoegde autoriteit (de
AFM). Dit is aan de lidstaten overgelaten. Het ligt in de
rede dat de autoriteit die om de onderbreking of opschorting verzoekt, ook degene is die verzoekt om hervatting.
Artikel 3A:56 bepaalt dat de AFM haar bevoegdheden op
grond van artikel 4:4b of 5:32h toepast op verzoek van
DNB. Dit laat echter onverlet dat de AFM tijdens de afwikkeling ook zelfstandig de bevoegdheden uit deze artikelen
kan uitoefen, indien daar aanleiding voor is.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
Naar aanleiding van artikel 3A:56 vragen de leden van de
fractie van de VVD of de AFM niet ook verplicht zou moeten zijn om opdrachten van prudentiële toezichthouders
elders in de Europese Unie uit te voeren. Zij vragen of met
het wetsvoorstel wel voldoende rekening wordt gehouden
met de internationale aspecten van de effectenmarkten.
Op grond van de artikel 5:32i is de AFM reeds verplicht om
de handel in bepaalde financiële instrumenten op te schorten, te onderbreken of door te halen, indien zij door een
toezichthoudende instantie van een andere lidstaat op de
hoogte wordt gebracht van het feit dat dit in die andere
lidstaten ook is gebeurd. Daarnaast kan de AFM deze
bevoegdheid ook zelfstandig uitoefenen naar aanleiding op
grond van berichten van andere toezichthouders. Dit maakt
een internationale aanpak, die recht doet aan het grensoverschrijdende karakter van de effectenmarkten, goed
mogelijk.
Kamerstuk 34.583, nr. 3
In de aanhef van artikel 3A:56 van de Wft wordt niet langer
verwezen naar de artikelen 4:4b en 5:32g van die wet,
maar naar de artikelen 1:77d en 1:77e van de Wft. De
voorgestelde wijziging van artikel 3A:56 is noodzakelijk
omdat de inhoud van de artikelen 4:4b en 5:32g wordt
opgenomen in de artikelen 1:77d en 1:77e. In verband
hiermee komen de artikelen 4:4b en 5:32g te vervallen.

§ 3a.1.5.6 Gevolgen van afwikkeling 34
Artikel 3A:57 Uitsluiting contractuele voorwaarden
Artikel 1:76b is van overeenkomstige toepassing op de uitoefening van een bevoegdheid
op grond van dit hoofdstuk of de verordening
gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme, een besluit van een afwikkelingsautoriteit van een andere lidstaat of een derde land,
dat erkend is ingevolge de artikelen 3A:4
onderscheidenlijk 3A:5, of een gebeurtenis
die daarmee rechtstreeks verband houdt.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 68 van de richtlijn regelt de gevolgen, niet alleen van
een crisispreventiemaatregel, maar ook van een crisisbeheersingsmaatregel voor financiëlezekerheidsovereenkom34

sten, betalingssystemen en zogeheten acceleratiebevoegdheden. In de toelichting op artikel 1:76b is reeds
ingegaan op de gevolgen voor elk van deze drie onderwerpen. Thans wordt het begrip “crisisbeheersingsmaatregel”
toegelicht. Deze term komt wel in de richtlijn voorm, maar is
niet overgenomen in de Wft.
Artikel 2, onderdeel 102, van de richtlijn omschrijft een
crisisbeheersingsmaatregel in de eerste plaats als een
afwikkelingsmaatregel. Een afwikkelingsmaatregel is op
grond van artikel 2, onderdeel 40, van de richtlijn een besluit om een entiteit af te wikkelen, de toepassing van een
afwikkelingsinstrument of de uitoefening van een of meer
afwikkelingsbevoegdheden. Een crisisbeheersingsmaatregel is naast een afwikkelingsmaatregel de aanstelling van
een bijzonder bestuurder, een persoon aanstelt met als
doel het opstellen en uitvoeren van het op grond van een
bedrijfssaneringsplan en een persoon die al dan niet rechtstreeks zeggenschap over de entiteit in afwikkeling uitoefent. Er is niet voor gekozen alle afwikkelingsinstrumenten
en afwikkelingsbevoegdheden op te sommen.
Volstaan kan worden met een verwijzing naar de uitoefening van bevoegdheden en taken die worden genoemd in
het Deel bijzonder prudentiële maatregelen financiële
ondernemingen of een gebeurtenis die daarmee rechtstreeks verband houdt. Zie voor de zinsnede “of een gebeurtenis die daarmee rechtstreeks verband houdt” de
toelichting op artikel 1:76b.
Artikel 3A:58 Uitsluiting vernietigbaarheid
Rechtshandelingen in verband met de overgang van eigendomsinstrumenten, activa of
passiva ingevolge de toepassing van een
afwikkelingsmaatregel, zijn niet vernietigbaar
op grond van artikel 45 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek of de artikelen 42 en 47
van de Faillissementswet.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 37, achtste lid, van de richtlijn
geïmplementeerd. Dat artikel bepaalt, kort gezegd, dat de
zogeheten actio Pauliana niet kan worden ingesteld om de
vernietiging of nietigheid te bewerkstelligen van de overgang van activa, rechten of passiva van een probleeminstelling aan een andere entiteit ingevolge de toepassing
van een afwikkelingsinstrument of de uitoefening van een
afwikkelingsbevoegdheid. In onderhavig artikel is dit verwoord door te bepalen dat rechtshandelingen ingevolge de
toepassing van een afwikkelingsinstrument of de uitoefening van een afwikkelingsmaatregel. Een afwikkelingsmaatregel omvat immers zowel het toepassen van een afwikkelingsinstrument als het uitoefenen van een afwikkelingsbevoegdheid.
Uiteraard beoogt artikel 37, achtste lid, van de richtlijn ook
te bepalen dat, wanneer geen faillissement volgt, de
rechtshandelingen evenmin kunnen worden vernietigd met
een beroep op het commune burgerlijke recht ingevolge
artikel 3:45, derde lid, BW. Dit artikel is eveneens genoemd
in dit artikel.

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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§ 3a.1.5.7 Waarborgen 35
Artikel 3A:59 Bescherming overboekingsopdrachten
1. De volgende besluiten laten de regels en
de werking van een systeem of systeemexploitant als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q,
van de Faillissementswet, onverlet:
a. een besluit tot overgang van een gedeelte van de activa of passiva van een
entiteit in afwikkeling, een overbruggingsinstelling of entiteit voor activaen passivabeheer; of
b. een besluit op grond van artikel 3A:51,
eerste lid, om een overeenkomst waarvan een van de partijen de entiteit in
afwikkeling is, te beëindigen of wijzigen, dan wel om de ontvanger in de
plaats te stellen van de entiteit in afwikkeling als partij bij een overeenkomst.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid,
onderdelen a en b, laat een overboekingopdracht onverlet, voor zover de uitvoering van dat besluit onverenigbaar zou
zijn met het bepaalde in artikel 5 van richtlijn 98/26/EG van het Europees parlement
en de Raad van 19 mei 1998 betreffende
het definitieve karakter van de afwikkeling
van betalingen en effectentransacties in
betalingsen
afwikkelingssystemen
(PbEG 1998, L 166). Evenmin kan daarbij
de afdwingbaarheid worden gewijzigd of
teniet worden gedaan van een overboekingopdracht of verrekening overeenkomstig de artikelen 3 en 5 van die richtlijn,
van het gebruik van middelen, effecten of
kredietfaciliteiten overeenkomstig artikel 4
van die richtlijn of van de bescherming
van zakelijke zekerheden overeenkomstig
artikel 9 van die richtlijn.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 80 van de richtlijn geïmplementeerd. In de richtlijn is dit artikel opgenomen in de paragraaf
“waarborgen”. Zoals hieronder zal worden toegelicht, vallen
onder die waarborgen ook voorschriften die bepalen waartoe een bepaald besluit kan strekken, terwijl artikel 80 van
de richtlijn betrekking heeft op een gevolg dat vanzelf intreedt. Om die reden is artikel 80 geïmplementeerd in
onderhavig artikel. Met dit artikel wordt een systeem dat
door de minister is aangewezen op grond van artikel 212d
Fw beschermd tegen een overgang van een gedeelte van
de activa en passiva. In tegenstelling tot de artikelen 77 tot
en met 79 van de richtlijn verbiedt artikel 80 van de richtlijn
niet een overgang van een gedeelte van de activa of passiva, maar schrijft slechts voor dat de toepassing van een
35

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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afwikkelingsinstrument geen afbreuk mag doen aan het
functioneren van een door de minister aangewezen systeem. De tekst van artikel 80 van de richtlijn beperkt zich tot
de overgang van de probleeminstelling aan een andere
entiteit, terwijl artikel 76, eerste lid, onderdeel a, van de
richtlijn daarnaast ook spreekt van een overgang van een
gedeelte van de activa en passiva van een overbruggingsinstelling of entiteit voor activa- en passivabeheer aan een
andere persoon. Er is geen reden waarom een systeem
niet ook bij het laatste type overgang zou moeten worden
beschermd.
Conform artikel 80 van de richtlijn is in dit artikel bepaald
dat niet alleen aan het functioneren van een systeem geen
afbreuk mag worden gedaan, maar evenmin aan de regels
van dat systeem. Dit kan worden gezien als een uitzondering op 3A:6, derde lid: de toepassing van een afwikkelingsinstrument kan niet afwijken van de regels van een aangewezen systeem. Dit geldt ook voor het tweede lid: de toepassing van een afwikkelingsinstrument kan niet leiden tot
onder andere de herroeping van een overboekingsopdracht.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
Voor een toelichting op de wijziging in het tweede subonderdeel wordt verwezen naar de art. 1:76b (red.).
Artikel 3A:60 Bescherming rechten uit overeenkomst
De rechten die voortvloeien uit financiëlezekerheidsovereenkomsten, geregistreerde gedekte obligaties, gestructureerde financieringsregelingen, salderingsovereenkomsten,
verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen, worden niet aangetast door besluiten als bedoeld in artikel 3A:59, eerste lid,
onderdelen a en b.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Deze artikelen dienen in onderlinge samenhang te worden
gelezen. Artikel 3A:60 bepaalt dat bepaalde rechten niet
worden aangetast door een overgang van een gedeelte
van de activa of passiva, noch door een wijziging van de
rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, noch doordat de ontvanger in de plaats wordt gesteld van de entiteit in afwikkeling als partij bij een overeenkomst. Hiermee wordt artikel 76 van de richtlijn geïmplementeerd. In artikel 76, tweede lid, laatste alinea, wordt
gezegd dat de artikelen 77 en volgende van de richtlijn
worden gepreciseerd.
Met artikel 3A:61 worden de artikelen 77 tot en met 79 van
de richtlijn geïmplementeerd. Een en ander komt erop neer
dat in artikel 3A:60 de hoofdregel wordt gegeven en dat
artikel 3A:61 deze nader uitwerkt door te bepalen dat een
besluit van DNB niet strekt tot overgang van een gedeelte
van de activa of passiva die onder bepaalde typen overeenkomst vallen. Zouden zich in de praktijk gevallen voordoen die niet onder artikel 3A:61 vallen, dan geldt dus nog
steeds de hoofdregel van artikel 3A:60, namelijk dat bedoelde rechten niet mogen worden aangetast. Deze onderlinge samenhang heeft voorts als consequentie dat, indien
niet in overeenstemming met artikel 3A:61 is gehandeld,
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moet worden teruggevallen op de hoofdregel van artikel
3A:60, dus dat strijd met artikel 3A:61 niet ertoe mag leiden
dat bedoelde rechten worden aangetast. Aldus wordt aangesloten bij de systematiek van de richtlijn op dit punt.
Artikel 3A:60 biedt bescherming aan de bevoegdheden die
voortvloeien uit, financiëlezekerheidsovereenkomsten,
gedekte obligaties (“covered bonds”), gestructureerde
financieringsregelingen, salderingsovereenkomsten, verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen. Bescherming wordt geboden in de eerste plaats tegen besluiten tot overgang waarbij sommige, maar niet alle activa
overgaan. Artikel 3A:60 is vergelijkbaar met artikel 3:159o,
tweede en derde lid, van de Wft waarvan de invoering is
voorgesteld
bij het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten
2015.36 Zie ook de memorie van toelichting met betrekking
tot dat artikel.37 Ter zijde wordt opgemerkt dat artikel
3:159o van de Wft op dit moment niet behoeft te worden
aangepast; dat artikel blijft van toepassing op verzekeraars.
Door de praktijk wordt het gevaar gevoeld dat, wanneer
een gedeelte van de activa of passiva wordt overgedragen,
de overgang voor de wederpartij van de probleeminstelling
ongunstig kan uitpakken. In het bijzonder wordt gevreesd
dat daardoor verrekeningsbevoegdheden, en bevoegdheden uit zekerheidsregelingen, financiëlezekerheidsovereenkomsten, saldering, covered bonds en gestructureerde
financieringsregelingen worden doorkruist. Als voorbeeld
kan worden genoemd de situatie waarin tussen de probleeminstelling en een wederpartij over en weer verplichtingen bestaan, zodat deze partij zowel schuldeiser als
schuldenaar van de probleeminstelling is. Wanneer wel de
vorderingen op de probleeminstelling zouden overgaan,
maar niet de schulden aan de probleeminstelling, zou de
situatie kunnen ontstaan dat de wederpartij wel aan de
probleeminstelling dient te betalen, maar een vordering op
de overnemer heeft gekregen. Of dan nog een beroep kan
worden gedaan op verrekening is volgens sommigen onduidelijk. Dat zou ertoe kunnen leiden dat wederpartijen
extra solvabiliteit moeten aanhouden. Wanneer zij dat
doorberekenen aan Europese probleeminstellingen, zouden de fundingkosten van die Europese instellingen kunnen stijgen.
Artikel 3A:60 is ruimer dan artikel 3:159o van de Wft in de
zin dat het ook bescherming biedt bij de vernietiging of
wijziging van voorwaarden van een overeenkomst waarbij
de probleeminstelling partij is, en het in het besluit om de
ontvanger in de plaats te stellen van de entiteit in afwikkeling. Artikel 76, tweede lid, van de richtlijn schrijft voor de
lidstaten zorgen voor een “adequate bescherming”. Gekozen is ervoor in artikel 3A:60 aan te sluiten bij de formulering in artikel 3:159o van de Wft: bevoegdheden kunnen
niet worden aangetast. In de artikelen 77 tot en met 80
wordt gepreciseerd wat deze adequate bescherming is,
zoals in artikel 76, tweede lid, laatste alinea, van de richtlijn
wordt aangekondigd. In navolging hiervan wordt in artikel
3A:61 een nadere invulling gegeven aan de adequate
bescherming.
In artikel 76, derde lid, van de richtlijn is bepaald dat de
36
37

bedoelde bescherming wordt gegeven ongeacht het aantal
partijen bij de regelingen en ongeacht of de regelingen (a)
bij overeenkomst, trust of andere middelen tot stand zijn
gebracht, dan wel van rechtswege zijn ontstaan, en (b)
ontstaan uit hoofde van, dan wel geheel of gedeeltelijk
worden beheerst door het recht van een andere lidstaat.
Het is niet nodig dat te bepalen. Ook zonder deze toevoeging in de wet geldt de bescherming.
Voor de goede orde wordt gewezen op de verhouding
tussen artikel 3A:51, tweede lid, en artikel 3A:60. Artikel
3A:51, tweede lid, geeft DNB de bevoegdheid een overeenkomst te beëindigen of te wijzigen, en de ontvanger in
de plaats te stellen van de entiteit in afwikkeling als partij bij
een overeenkomst. Artikel 3A:60 begrenst deze bevoegdheid in dier voege dat door een dergelijke beëindiging,
wijziging of indeplaatsstelling niet kunnen worden aangetast bevoegdheden die voortvloeien uit financiëlezekerheidsovereenkomsten, gedekte obligaties, gestructureerde
zekerheidsregelingen, salderingsovereenkomsten, verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen. Bevoegdheden die uit andere overeenkomsten kunnen dus
wel worden aangetast door een beëindiging, wijziging of
indeplaatsstelling.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom artikel
3A:60 bondiger is geformuleerd dan de corresponderende
richtlijnbepaling, wat het verschil is en wat het risico is.
Artikel 3A:60 geeft bescherming aan bepaalde overeenkomsten tegen een overgang van slechts een gedeelte van
de activa en passiva, tegen de beëindiging of wijziging van
overeenkomsten en tegen het besluit de ontvanger in de
plaats te stellen van de entiteit in afwikkeling. Het artikel
moet worden gelezen in samenhang met de artikelen 3A:59
en 3A:61. Artikel 3A:60 bevat de hoofdregel.
De wetsartikelen zijn bondiger geformuleerd dan de corresponderende richtlijnartikelen 76 tot en met 80 omdat
deze laatste onnodige herhalingen bevatten. Als voorbeeld
kan worden genoemd artikel 78, tweede lid, en artikel 79,
tweede lid: deze zijn gelijkluidend. Het komt de leesbaarheid ten goede wanneer deze identieke regels slechts één
keer in de wet worden opgenomen. Inhoudelijk zijn er geen
verschillen.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de artikelsgewijze toelichting bij de voorgestelde wijziging van artikel 3A:1 Wft in onderdeel JJ.
Artikel 3A:61 Bijzondere beperkingen
1. Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt tot overgang van activa of passiva
of een besluit als bedoeld in artikel 3A:59,
eerste lid, onderdeel b, strekt dat besluit
ten aanzien van een financiëlezekerheidsovereenkomst, salderingsovereenkomst,
verrekeningsovereenkomst, of een overeenkomst die met een dergelijke overeenkomst is verbonden, niet tot:

Kamerstuk 33.918, nr. 2.
Kamerstuk 33.918, nr. 3, p. 20-22.
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2.

3.

4.

5.

a. overgang van slechts een gedeelte van
de activa of passiva die onder de overeenkomst vallen;
b. wijziging of beëindiging van rechten of
verplichtingen die worden beschermd
door de overeenkomst; of
c. het in de plaats stellen van de verkrijger als partij bij de overeenkomst.
Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt als bedoeld in het eerste lid, strekt
dat besluit ten aanzien van een zekerheidsregeling, of de activa of passiva die
onder een zekerheidsregeling vallen, niet
tot:
a. overgang van activa waarmee de verplichting is gedekt, tenzij ook wordt
besloten tot overgang van de verplichting en het voordeel van de zekerheid;
b. overgang van een gedekte verplichting,
tenzij ook wordt besloten tot overgang
van het voordeel van de zekerheid;
c. overgang van het voordeel van de zekerheid, tenzij ook wordt besloten tot
overgang van de gedekte verplichting;
of
d. wijziging of beëindiging van de zekerheidsregeling, indien door die wijziging
de verplichtingen niet langer zouden
worden gedekt.
Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt als bedoeld in het eerste lid, strekt
dat besluit tot de gezamenlijke overgang
van de activa of passiva die een gestructureerde financieringsregeling of een onderdeel daarvan vormen, of geregistreerde gedekte obligaties.
Voor de toepassing van het eerste, tweede
en derde lid worden onder activa of passiva mede begrepen transacties, tegen de
entiteit in afwikkeling uit te oefenen
nevenrechten, alsmede in verband met de
overeenkomst gevestigde rechten tot zekerheid op aan de entiteit in afwikkeling of
derden toebehorende activa, andere rechten tot zekerheid en voorrechten op die
activa.
In afwijking van het eerste, tweede en
derde lid, kan de Nederlandsche Bank, indien nodig om de beschikbaarheid van
gegarandeerde deposito’s die vallen onder een overeenkomst, bedoeld in het
eerste lid, aanhef, een zekerheidsregeling,
een gestructureerde financieringsregeling
of een onderdeel daarvan, of geregistreerde gedekte obligaties, zeker te stellen, besluiten tot:
a. overgang van gegarandeerde deposito’s zonder te besluiten tot overgang
van andere activa of passiva die onder
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dezelfde overeenkomst of regeling vallen; of
b. overgang, wijziging of beëindiging van
activa of passiva, zonder te besluiten
tot overgang van gegarandeerde deposito’s die onder dezelfde overeenkomst
of regeling vallen.
6. Een overgang, beëindiging of wijziging in
strijd met het eerste, tweede of derde lid,
is niet nietig of vernietigbaar.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 3a:60 (red.).
Met dit artikel worden de artikelen 77 tot en met 79 van de
richtlijn geïmplementeerd. Deze artikelen werken artikel 76
van de richtlijn nader uit met betrekking tot financiëlezekerheidsovereenkomsten, salderingsovereenkomsten en verrekeningsovereenkomsten, zekerheidsregelingen, gestructureerde financieringsregelingen en gedekte obligaties. Er
is voor gekozen deze artikelen om te zetten door één artikel in Deel 3A op te nemen: artikel 3A:61.
Met het eerste lid, onderdeel a, wordt artikel 77 van de
richtlijn geïmplementeerd. In dat artikel worden twee regels
gegeven. In de eerste plaats wordt bepaald dat financielezekerheidsovereenkomsten tot overdracht, verrekeningsovereenkomsten en salderingsovereenkomsten moeten worden beschermd; dat staat ook al met zoveel woorden in artikel 76 van de richtlijn. Wat artikel 77 van de
richtlijn daaraan toevoegt, is dat die bescherming eruit
moet bestaan dat wordt voorkomen dat sommige, maar niet
alle van de rechten en verplichtingen uit die overeenkomsten worden overgedragen. Dat is een verschil met artikel
3:159o, tweede en derde lid, dat is opgenomen in de Wft bij
de Wijzigingswet financiële markten 2015. Daarin is bepaald dat de rechten uit bedoelde overeenkomsten door
een overdracht niet worden aangetast. Artikel 3:159o,
tweede en derde lid, laat dus de mogelijkheid van een
gedeeltelijke overdracht open, maar laat niet toe dat een
gedeeltelijke overdracht leidt tot aantasting van de rechten.
Artikel 3A:61 laat de mogelijkheid van een gedeeltelijke
overdracht van activa en passiva niet langer toe, althans
voor zover zij, kort gezegd, vallen onder de genoemde
overeenkomsten. Overwogen is of niet kan worden volstaan met te bepalen dat een financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht, verrekeningsovereenkomst en salderingsovereenkomst slechts in hun geheel kunnen worden
overgedragen. Deze formulering heeft de charme van de
eenvoud, maar in een dergelijke tekst is onduidelijk of ook
wordt voorkomen dat een gedeelte van de activa die worden bestreken door een raamovereenkomst wordt overgedragen. De regel dat het onmogelijk is slechts een gedeelte
van de activa over te dragen komt overeen met de beleidsregel van 12 december van DNB, die is gepubliceerd in de
Staatscourant van 20 december 2013, nr. 35928.
In de tweede plaats bepaalt artikel 77 van de richtlijn dat
moet worden voorkomen dat rechten en verplichtingen die
worden beschermd door een financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht, salderingsovereenkomst en verrekeningsovereenkomst door de uitoefening van aanvullende
bevoegdheden worden gewijzigd of beëindigd. Hierbij wordt
gedoeld op de aanvullende bevoegdheid die de afwikkelingsautoriteit heeft op grond van artikel 3A:51, om bepa-
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lingen van een overeenkomst te doen vervallen of te wijzigen, en om de ontvanger in de plaats stellen van de entiteit
in afwikkeling als partij bij een overeenkomst. Het is niet
nodig deze bescherming te noemen in artikel 3A:61 omdat
zij reeds is genoemd in artikel 3A:60. Zoals gezegd beoogt
artikel 77 van de richtlijn een uitwerking van artikel 76 van
de richtlijn te geven. Niet goed valt evenwel in te zien hoe
het tweede gedeelte van artikel 77, eerste lid, van de richtlijn een precisering vormt artikel 76 van de richtlijn. De
bescherming tegen de beëindiging of wijziging is immers al
geregeld in artikel 76, eerste lid, onderdeel b, van de richtlijn en behoeft dan ook geen aparte implementatie naast
artikel 3A:60, aanhef en onderdeel b.
Met het tweede lid wordt 78 van de richtlijn geïmplementeerd. Artikel 78 van de richtlijn werkt artikel 76 van de
richtlijn nader uit met betrekking tot zekerheidsregelingen.
Kern van dit artikel is dat bij een overdracht datgene wat
dient als zekerheid en de vordering waarvoor die zekerheid
is gesteld “bij elkaar behoren te blijven”. Het is dus niet
toegestaan het ene wel over te dragen en het andere niet.
In die zin vertoont dit lid verwantschap met het eerste lid.
Overwogen is of artikel 78 van de richtlijn wel implementatie behoeft. In dit kader wordt het volgende opgemerkt.
Artikel 78 van de richtlijn bepaalt, kort gezegd, dat de verplichting en het “voordeel van de zekerheid” slechts gezamenlijk kunnen worden overgedragen alsook dat, indien de
activa waarop het zekerheidsrecht rust wordt overgedragen, ook de verplichting en “het voordeel van de zekerheid”
moeten worden overgedragen. In de Engelse taalversie
van de richtlijn wordt de term “benefit of the security” gebruikt.
Hiermee wordt gedoeld op - in de terminologie van artikel
3:227, eerste lid, BW - de bevoegdheid om bij voorrang
boven andere schuldeisers zich te verhalen op het goed
waarop de zekerheid rust. Het begrip “benefit of the security” is evenwel ruimer dan het in artikel 3:227, eerste lid, BW
bedoelde recht, want het niet is niet beperkt tot pand- of
hypotheekrecht, en evenmin beperkt tot zekerheid ter
voldoening van een geldsom. Naar Nederlands recht is dit
geen recht dat afzonderlijk kan worden overgedragen. Naar
Nederlands recht brengt het beginsel van zaaksgevolg
bovendien met zich mee dat het zakelijke zekerheidsrecht
kan worden uitgeoefend tegen een ieder in wiens macht of
eigendom het goed zich bevindt, ook wanneer die andere
persoon diegene is aan wie het goed is overgedragen en
niet de oorspronkelijke schuldenaar is. Mogelijke twijfel zou
kunnen bestaan in het omgekeerde geval, dus wanneer wel
een vordering op de entiteit wordt overgedragen aan een
derde, maar niet het goed waarop het zekerheidsrecht is
gevestigd. In dit verband is in de memorie van toelichting
met betrekking tot artikel 159o, tweede lid, destijds opgemerkt dat in de praktijk het voorkomt dat zekerheid wordt
verschaft door middel van een separate overeenkomst.38
Gedacht kan worden aan de situatie waarin door bank A of
een third party security provider ten behoeve van een
andere bank B door middel van een separate pandakte of
een separate financiëlezekerheidsovereenkomst tot verpanding zekerheid is verschaft op aan bank A of aan de
38

Kamerstuk 33.918, p. 3, p. 20-22
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third party security provider toebehorende goederen en dat,
ingeval van een afwikkeling van bank A, alle uit de raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen in
hun geheel wordt overgedragen aan een derde. Het gevolg
van een dergelijke overdracht is dat de schuld van bank A
(de verzekerde vordering bezien vanuit het perspectief van
bank B) overgaat op de derde. Wanneer evenwel de verbonden goederen aan bank A of aan de third party security
provider blijven toebehoren, is volgens de praktijk onduidelijk of bank B dan haar pandrecht kan uitoefenen: zij heeft
immers niet langer een vordering op bank A (maar op de
derde), terwijl de verbonden goederen nog steeds aan de
derde of in het geval van een third party security provider,
aan deze toebehoren. De praktijk koestert twijfel dienaangaande, ook al zijn er goede gronden om aan te nemen dat
bank B in het bovengenoemde voorbeeld zijn pandrecht
kan uitoefenen ten gevolge van de in artikel 3:80 BW neergelegde regel dat de overdracht tot gevolg heeft dat de
goederen onder algemene titel overgaan en dat artikel
6:142 BW bepaalt dat bij overgang van een vordering op de
nieuwe schuldeiser deze de daarbij behorende nevenrechten verkrijgt. Voor het Nederlandse recht is het niet nodig in
artikel 3A:61 hiervoor een aparte regel op te nemen; de
bescherming volgt immers reeds uit artikel 3A:60.
Toch is ervoor gekozen artikel 78 van de richtlijn te implementeren in artikel 3A:61, omdat het niet voor onmogelijk
moet worden gehouden dat een overdracht door DNB
mede betrekking heeft op goederen en zekerheidsrechten
die worden beheerst door een ander dan Nederlands recht,
op grond waarvan het “voordeel van de zekerheid” zonder
aparte bepaling niet zou worden mee-overgedragen. Voor
dat geval is het gewenst het tweede lid op te nemen. Uit
het voorgaande blijkt dat met de regel dat het “voordeel van
de zekerheid” moet worden mee-overgedragen wordt bedoeld dat, indien bijvoorbeeld een vordering op de entiteit
in afwikkeling wordt overgedragen aan een derde, de
schuldenaar het “voordeel van de zekerheid” ook kan uitoefenen jegens de overnemer. Strikt genomen wordt dus niet
zozeer bedoeld dat het “voordeel van de zekerheid” wordt
overgedragen - het blijft immers bij de schuldeiser – als wel
dat dat voordeel ook tegen de overnemer kan worden
ingeroepen.
Het tweede lid is overgenomen uit artikel 3:159o, tweede
lid.
Met het derde lid wordt artikel 79 van de richtlijn geïmplementeerd. Hierin wordt bepaald dat activa en passiva die
een gestructureerde financieringsregelingen, ”met inbegrip
van gedekte obligaties”, of een onderdeel daarvan vormen
slechts gezamenlijk worden overgedragen. In artikel 76,
tweede lid, van de richtlijn worden gedekte obligaties (onderdeel d) en gestructureerde financieringsregelingen
(onderdeel f) als twee aparte instrumenten genoemd, terwijl
in artikel 79, eerste lid, aanhef, gedekte obligaties worden
genoemd als een species van het genus gestructureerde
financieringsregelingen. Teneinde verwarring op dit punt te
vermijden, zijn in artikel 3A:61, derde lid, enerzijds gedekte
obligaties en anderzijds gestructureerde financieringsregelingen als twee aparte instrumenten genoemd. Voorts wordt
erop gewezen dat artikel 79, eerste lid, aanhef, van de
richtlijn, zegt dat onder een gestructureerde financieringsregeling ook valt een regeling als bedoeld in artikel 76,
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tweede lid, onderdeel f, van de richtlijn. Dat onderdeel
verwijst evenwel ook naar gestructureerde financieringsregelingen.
Bedoeld zal zijn buiten twijfel te stellen dat ook, kort gezegd, securitisaties en instrumenten voor hedgingsdoeleinden onder het het in artikel 79, eerste lid, van de richtlijn
bedoelde begrip “gestructureerde financieringsregelingen”
vallen. In dit verband wordt erop gewezen dat in artikel
3A:1 een definitie van “gestructureerde financieringsregeling” is opgenomen, waarbij wordt aangesloten bij artikel
76, tweede lid, onderdeel f, van de richtlijn.
De tekst van artikel 79, eerste lid, onderdeel a, van de
richtlijn is beperkt tot regelingen “waarvan een van de
partijen de instelling in afwikkeling is”. Het is niet nodig
deze zinsnede te implementeren: deze beperking is reeds
opgenomen in artikel 3A:59. Een dergelijke zinsnede komt
evenmin voor in de artikelen 76 tot en met 78 van de richtlijn.
Overwogen is of het eerste, tweede en derde lid en in het
bijzonder het eerste en derde lid, niet kunnen worden samengevoegd. Daarvan is afgezien. Onbedoeld zou dan de
suggestie kunnen worden gewekt dat enerzijds activa en
passiva die onder bijvoorbeeld een financiëlezekerheidsovereenkomst vallen en andere activa en passiva die bijvoorbeeld een gestructureerde financieringsregeling vormen, slechts gezamenlijk kunnen worden overgedragen.
Met het vijfde lid worden de artikelen 77, tweede lid, 78,
tweede lid en 79, tweede lid, van de richtlijn geïmplementeerd. De formulering van artikel 3A:60, derde lid, is bondiger dan de bedoelde bepalingen in de richtlijn, maar de
bedoeling is vanzelfsprekend dezelfde, namelijk dat een
besluit van de afwikkelingsautoriteit, indien dat nodig is om
de beschikbaarheid van gegarandeerde deposito’s zeker te
stellen (a) kan strekken tot overgang van gegarandeerde
deposito’s die vallen onder een financiëlezekerheidsovereenkomst, salderingsovereenkomst, verrekeningsovereenkomst, zekerheidsregeling, gestructureerde financieringsregeling of gedekte obligaties zonder te strekken tot overgang van andere activa en passiva die onder dezelfde
overeenkomst, zekerheidsregeling onderscheidenlijk gestructureerde financieringsregeling of gedekte obligaties
vallen, en (b) “andersom”, dus dat het besluit kan strekken
tot overgang van activa en passiva die onder die overeenkomsten, regelingen of gedekte obligaties vallen kan overdragen zonder te strekken tot overgang van gegarandeerde
deposito’s die onder dezelfde overeenkomsten, regelingen
of gedekte obligaties vallen.
Hierboven is al ingegaan op de vraag wat het gevolg is
ingeval gekoppelde activa en passiva, in weerwil van de
eerste drie leden, toch niet gezamenlijk zijn overgegaan. In
dat geval moet worden teruggevallen op de hoofdregel in
artikel 3A:60. Een en ander komt erop neer dat, alhoewel
de overgang in deze vorm niet had mogen geschieden,
deze toch niet nietig of vernietigbaar is – hetgeen uitdrukkelijk is bepaald – maar dat bedoelde bevoegdheden niet
worden aangetast. Het gevolg daarvan is dat de verrekeningsbevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. Iets
dergelijks geldt ook met betrekking tot een beëindiging of
wijziging van rechten en verplichtingen. De beëindiging en
wijziging zijn niet nietig, maar hebben niet tot gevolg dat
bedoelde rechten en verplichtingen worden aangetast. Dat
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is bepaald in het zesde lid. Voor zover de beëindiging en
wijziging ook op andere rechten en verplichtingen dan die,
bedoeld in het eerste lid, betrekking hebben, hebben de
beëindiging en wijziging wel gevolg. Of de koper van een
actief die wordt geconfronteerd met een geslaagd beroep
op bijvoorbeeld verrekening wordt gecompenseerd, hangt
af van de omstandigheden van het geval en moet worden
beoordeeld aan de hand van het commune burgerlijke
recht. Daarbij wordt opgemerkt dat de rechtshandeling in
ieder geval niet kunnen worden vernietigd op grond van de
actio pauliana: zie artikel 3A:58.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de artikelsgewijze toelichting bij de voorgestelde wijziging van artikel 3A:1 Wft in onderdeel JJ.

§ 3a.1.5.8 Overige bepalingen 39
Artikel 3A:62 Verhaal kosten afwikkeling
1. De Nederlandsche Bank kan kosten die in
verband met het nemen van een afwikkelingsmaatregel zijn gemaakt:
a. in mindering brengen op de vergoedingen die een verkrijger voor eigendomsinstrumenten, activa of passiva aan
de oorspronkelijke eigenaren betaalt;
b. verhalen op de entiteit in afwikkeling;
of
c. verhalen op de opbrengsten die voortvloeien uit de beëindiging van het functioneren van een overbruggingsinstelling of een entiteit voor activa- en passivabeheer.
2. Indien de Nederlandsche Bank de kosten
verhaalt overeenkomstig het eerste lid,
onderdeel b of c, is haar vordering op gelijke wijze bevoorrecht als de vorderingen,
bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op kosten die door
een verkrijger in verband met een vermindering of omzetting als bedoeld in artikel
3A:21, eerste lid, of een overgang als bedoeld in de artikelen 3A:28, 3A:37 en
3A:41, eerste lid, zijn gemaakt met betrekking tot bepaalde eigendomsinstrumenten, activa of passiva, in verband met het
feit dat die zich bevinden in een staat die
geen lidstaat is of worden beheerst door
het recht van een staat die geen lidstaat
is.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Met dit artikel wordt artikel 37, zevende lid, van de richtlijn
geïmplementeerd. Dat artikel bepaalt hoe DNB de uitgaven, gemaakt ten behoeve van afwikkeling, vergoed kan
krijgen. Het artikel bepaalt niet of één van de drie genoem39

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel JJ van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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de methoden waarop de kosten in rekening worden gebracht, moet worden toegepast voordat een andere methode wordt toegepast. Het moet daarom ervoor worden gehouden dat het de afwikkelingsautoriteit een discretionaire
bevoegdheid heeft om te bepalen op welke wijze zij de
kosten in rekening brengen. Voor zover het banken en
beleggingsondernemingen betreft, komt het eerste lid in de
plaats voor artikel 3:159ad, negende lid, van de Wft. Daarin
is bepaald dat de kosten in verband met het overdrachtsplan voor rekening komen van de probleeminstelling, tenzij
het overdrachtsplan anders bepaalt.
Artikel 37, zevende lid, van de richtlijn bepaalt met betrekking tot de methoden b en c dat de afwikkelingsautoriteit
preferente crediteur zijn, zonder dat deze preferentie wordt
gepreciseerd. Het is aan de lidstaten overgelaten te bepalen welke preferentie aan de desbetreffende vorderingen
wordt toegekend. Er is voor gekozen aan te sluiten bij de
bevoorrechting van vorderingen die is geregeld in artikel
288 van Boek 3 BW. Dit is geregeld in het tweede lid.
Artikel 3A:63 Verwerking persoonsgegevens
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen
regels worden gesteld over het in het belang
van de afwikkeling verwerken van persoonsgegevens. Bij die maatregel kan worden bepaald dat bij de verwerking van persoonsgegevens het burgerservicenummer kan worden gebruikt.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Het kan in het kader van de afwikkeling van een entiteit
noodzakelijk zijn persoonsgegevens te verwerken. Zo kan
het noodzakelijk zijn in het kader van de omzetting van
kapitaalinstrumenten de rechthebbenden op nieuw uit te
geven eigendomsinstrumenten te identificeren. Ook kan het
bijvoorbeeld dienstig zijn voor de uitkering van de compensatie als gevolg van een inbreuk op het NCWO-beginsel als
crediteuren die een beroep kunnen doen op een dergelijke
compensatie, een claim door middel van het gebruik van
DIGID aan DNB kenbaar kunnen maken. Bij de enigszins
vergelijkbare uitkeringen uit hoofde van depositogarantiestelsel is dit van waarde gebleken. Over de verwerking van
persoonsgegevens zullen bij algemene maatregel van
bestuur nadere voorschriften worden opgenomen, mede
ten aanzien van de vereiste waarborgen en de doelbinding.
Kamerstuk 34.208, nr. 8
Naar aanleiding van de in voorbereiding zijnde uitvoeringsregelgeving heeft het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) geadviseerd het gebruik van het burgerservicenummer (BSN) in het kader van de afwikkeling van banken en verzekeraars in de wettelijke grondslagen voor
gegevensverwerking te expliciteren. De noodzaak van het
gebruik van het BSN voor de effectieve afwikkeling van een
onderneming acht het CBP voldoende aangetoond. Met de
aanpassing van de artikelen 3:201a en 3A:63 van de Wet
op het financieel toezicht (Wft) wordt het advies van het
CBP opgevolgd.
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Afdeling 3a.2.6 Rechtsbescherming
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom Nederland geen gebruik maakt van de lidstaat-optie met betrekking tot een ex ante rechterlijke toets over maatregelen in
het kader van vroegtijdige interventie en afwikkeling. Ook
de brief van A&O gaat hierop in.
Zowel maatregelen in het kader van vroegtijdige interventie, als afwikkelingsmaatregelen zijn besluiten van bestuursorganen, zodat een rechterlijke toetsing achteraf in
het Nederlandse rechtssysteem past. Deze toetsing achteraf biedt daarnaast ook een reëlere rechtsbescherming
dan een rechterlijke ex ante toetsing, die binnen 24 uur zou
moeten plaatsvinden. Het moet immers voor onmogelijk
worden gehouden dat alle betrokken belangen in een
dergelijke korte termijn in kaart kunnen worden gebracht en
op een zorgvuldige wijze kunnen worden afgewogen. Bij de
keuze voor toetsing achteraf in plaats van rechterlijke ex
ante toetsing heeft tot slot nog meegewogen dat ook voor
de besluiten van de SRB geen ex ante toetsing geldt. Het
ligt voor de hand daarbij aan te sluiten.
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom bij een
besluit van de afwikkelautoriteit tot afschrijving of omzetting
van de kapitaalsinstrumenten de bestuursrechtelijke bezwaarfase is uitgesloten en er alleen beroep in één instantie openstaat (bij het College van Beroep van het bedrijfsleven). Waarom is de gewone rechtsbeschermingsprocedure
op grond van de Awb niet van toepassing?
Bij het opstellen van het wetsvoorstel is ervoor gekozen om
zoveel mogelijk de reguliere bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden bij besluiten die in het kader van
vroegtijdige interventie en (voorbereiding van) de afwikkeling worden genomen. Voor de besluiten tot AFOMKI en tot
afwikkeling geldt een versnelde procedure, omdat zij aan
het begin staan van het proces van AFOMKI of afwikkeling.
Het is daarom van groot belang dat snel zekerheid bestaat
over de rechtmatigheid van deze besluiten. Als daar discussie over bestaat moet in het belang van de rechtszekerheid dan ook zo snel mogelijk een definitief rechterlijk
oordeel verkregen kunnen worden. Dit geldt zeker nu de
besluiten zeer ingrijpende en onomkeerbare gevolgen
kunnen hebben voor een groot aantal partijen.
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe aandeelhouders worden betrokken bij de voorbereiding van herstelen afwikkelmaatregelen, en hoe aandeelhoudersbelangen
worden meegewogen door de nationale afwikkelautoriteit.
Noch de richtlijn, noch de verordening schrijft voor dat
partijen worden betrokken bij de voorbereiding van herstelen afwikkelmaatregelen. In dit verband wordt in het bijzonder gewezen op artikel 3A:6 van de Wft, dat bepaalt dat
een besluit ingevolge hoofdstuk 3A.2 niet is onderworpen
aan enig instemmingsvereiste, dus ook niet aan de instemming van aandeelhouders; de daar genoemde uitzondering heeft geen betrekking op aandeelhouders. Met
artikel 3A:6 worden de volgende richtlijnartikelen geïmplementeerd:
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artikel 38, eerste lid, laatste alinea, (verkoop van de
onderneming);
artikel 40, eerste lid, laatste alinea (overbruggingsinstelling);
artikel 42, eerste lid, laatste alinea (afsplitsing van
activa en passiva);
artikel 54, derde lid (bail-in);
artikel 63, tweede lid, onderdeel a (afwikkelmaatregelen).

In deze artikelen is uitdrukkelijk bepaald dat de maatregelen worden genomen zonder de toestemming van de aandeelhouders. In de richtlijn ontbreekt een dergelijke uitdrukkelijke bepaling met betrekking tot vroegtijdige interventie.
Het spreekt evenwel voor zich dat DNB een aanwijzing als
bedoeld in artikel 1:75, derde lid (nieuw), van de Wft kan
geven zonder de toestemming van de aandeelhouders.
De afwikkeling van een instelling moet noodzakelijk zijn in
het algemeen belang. Bij de beoordeling of daarvan sprake
is, wordt mede getoetst of het ingrijpen proportioneel is.
Daarbij worden allerlei belangen, waaronder het aandeelhoudersbelang, meegewogen. Opgemerkt wordt dat met
een effectieve afwikkeling een groot belang is gemoeid. Dat
neemt evenwel niet weg dat de afwikkelingsautoriteit rechten van derden, onder wie aandeelhouders, niet nodeloos
terzijde mag schuiven. Zij past bevoegdheden slechts toe
indien dit, ter verwezenlijking van de afwikkelingsdoelstellingen, dienstig is. Het eerste Protocol bij het Europees
Verdrag van de Rechten van de Mens vereist dat er een
evenwicht bestaat tussen het doel dat wordt nagestreefd en
de inbreuk op een eigendomsrecht, daaronder begrepen de
eigendom van een aandeel. Aan degenen van wie aandelen worden onteigend moet een compensatie worden geboden die in redelijke verhouding staat tot de waarde van
de eigendom. Daarbij dient te worden bedacht dat bij de
beoordeling van de waarde van een eigendomsinstrument
wordt meegewogen dat de bank of beleggingsonderneming
faalt of waarschijnlijk zal falen.
De leden van de fractie van de VVD vragen waarom het
besluit tot het weigeren van het nemen van een besluit tot
afwikkeling of het besluit tot het niet toepassen van een
afwikkelingsinstrument, uitgesloten is van bezwaar, beroep
of hoger beroep. Zij vragen of dit in Europese regelgeving
zo is geregeld of dat dit een keuze is van Nederland.
De verordening voorziet niet in de mogelijkheid om te verzoeken om een besluit tot afwikkeling. Het openen van een
rechtsgang bij een weigering van DNB om een besluit tot
afwikkeling te nemen, zou aanvullende nationale rechtsbescherming zijn die niet overeenstemt met de regeling in de
verordening. Omdat de Awb als hoofdregel wel in deze
mogelijkheid voorziet, diende dit hier expliciet te worden
uitgesloten.
De leden van de fractie van de VVD vragen wat het verschil
zou zijn indien de toetsing van besluiten van de Wftcurator, de bijzondere bewindvoerder of de bijzonder bestuurder bij de civiele rechter kwam te liggen.
De besluiten van de Wft-curator, de bijzondere bewindvoerder en bijzondere bestuurder worden genomen in een
bestuursrechtelijke context. De bevoegdheden en toet-
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singskaders van de Wft-curator, de bijzondere bewindvoerder en bijzondere bestuurder komen immers in grote mate
overeen met de toetsingskaders voor bestuursorganen
zoals DNB en de AFM zelf. Dit is anders dan bij reguliere
bestuurders van instellingen die handelen in het belang van
de onderneming. Het is ook anders dan bij civielrechtelijke
curatoren, die handelen in het belang van de gezamenlijke
schuldeisers. Aangezien de besluiten van de Wft-curator,
de bijzondere bewindvoerder en bijzondere bestuurder
meer overeenkomsten hebben met besluiten van bestuursorganen dan met besluiten van civielrechtelijke beleidsbepalers of curatoren, is de bestuursrechter bij uitstek in staat
om de rechtmatigheid van de beslissingen te toetsen. Dit is
het belangrijkste verschil met en de reden voor de keuze
voor de civiele rechtsgang.
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe de rechtsbescherming in de huidige interventiewet is geregeld. Bovendien vragen deze leden waarom deze rechtsbescherming, voor zover civielrechtelijk van aard, op de afwikkeling
van verzekeraars van toepassing blijft en wat de verschillen
zijn met bestuursrechtelijke rechtsbescherming.
Een overdrachtsplan op grond van Deel 3 van de Wft wordt
door DNB voorbereid en behoeft de goedkeuring van de
rechtbank Amsterdam. In de procedure inzake goedkeuring
van het overdrachtsplan kunnen de probleeminstelling
(vergelijkbaar met de instelling in afwikkeling) en grote
aandeelhouders wier aandelen DNB wil overdragen, zich
verweren. Achteraf, dat wil zeggen nadat de rechtbank
goedkeuring aan het overdrachtsplan heeft gegeven, kan
nog in rechte worden opgekomen tegen het oordeel dat
was voldaan aan het criterium om in te grijpen en tegen de
door de rechtbank goedgekeurde overdrachtsprijs. Met de
rol van de civiele rechter bij het overdrachtsplan op grond
van Deel 3 van de Wft is aangesloten bij de gang van
zaken bij toepassing van de noodregeling of in het geval
van faillissement. Zoals hierboven reeds is opgemerkt,
onder meer in antwoord op de meer algemene vragen over
de regeling met betrekking tot verzekeraars, blijven de
bepalingen ten aanzien van de overdrachtsregeling van
toepassing op verzekeraars. Een wijziging zou het bestek
van dit wetsvoorstel te buiten gaan. De rechtsbescherming
zoals die hiervoor is beschreven blijft eveneens ongewijzigd.
De interventiebevoegdheden in Deel 6 van de Wft worden
uitgeoefend door de Minister van Financiën. Op deze besluiten is daarom bestuursrechtelijke rechtsbescherming
van toepassing. Zowel tegen een door de Minister getroffen
onmiddellijke voorziening als tegen een onteigeningsbesluit
staat, net als bij besluiten tot afschrijving en omzetting van
kapitaalinstrumenten (AFOMKI) of tot afwikkeling zoals
voorzien in het voorliggende wetsvoorstel, uitsluitend beroep open in eerste en enige aanleg. Daarbij is bepaald dat
eventuele beroepen moeten worden behandeld volgens de
in de Awb opgenomen regels voor versnelde behandeling.
De bestuursrechter doet uiterlijk 14 dagen na indiening van
het beroepschrift uitspraak. In deel 6 Wft wordt verder
geregeld dat de Minister van Financiën zich in geval van
een besluit tot onteigening tot de ondernemingskamer van
het Gerechtshof te Amsterdam wendt om de schadeloosstelling te laten vaststellen. Onteigende partijen kunnen bij
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verweerschrift tegen het aanbod tot schadeloosstelling van
de Minister opkomen en de ondernemingskamer verzoeken
om een hogere schadeloosstelling vast te stellen.
Op grond van het voorliggende wetsvoorstel worden besluiten tot afwikkeling, besluiten tot toepassing van bepaalde
afwikkelingsinstrumenten, zoals de overdracht van activa of
passiva, en besluiten tot vaststelling van een eventuele
(schade)vergoeding genomen door DNB als bestuursorgaan. Dit geldt overigens ook voor besluiten op grond van
de verordening door de SRB. Op de besluiten van DNB is
bestuursrechtelijke rechtsbescherming van toepassing. In
tegenstelling tot de huidige wettelijke regeling, wordt noch
de overdracht van activa of passiva, noch een eventuele
schadevergoeding door de rechter vastgesteld, maar toetst
de bestuursrechter achteraf de rechtmatigheid van het
besluit van DNB. Ten slotte zijn er verschillen in het procesrecht.
De leden van de fractie van de VVD vragen of het correct is
dat er in deze artikelen wordt verwezen naar afdeling
3A.3.6 Wft, terwijl de rechtsbescherming in 3A.2.6 staat.
Op pagina 118 van de memorie van toelichting wordt inderdaad abusievelijk verwezen naar afdeling 3A.3.6, in
plaats van naar afdeling 3A.2.6.
Artikel 3A:64 Bijzondere procedureregels
1. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit van de Nederlandsche Bank op grond van de artikelen
3A:17 tot en met 3A:19 of 16, 18 en 21 van
de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, tien dagen.
2. In afwijking van artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht, is het beroep
niet-ontvankelijk indien niet is voldaan
aan artikel 6:5, eerste lid, onderdeel d, van
die wet.
3. Na afloop van de termijn voor het instellen
van beroep kunnen geen beroepsgronden
meer worden aangevoerd.
4. In afwijking van artikel 8:41, vijfde lid, van
de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt
de termijn binnen welke de bijschrijving of
storting van het verschuldigde griffierecht
dient plaats te vinden, twee weken.
5. De bestuursrechter behandelt de zaak op
versnelde wijze overeenkomstig artikel
8:52, tweede lid, onderdelen b tot en met f,
en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Afdeling 8.2.4 van die wet
blijft buiten toepassing.
6. De bestuursrechter doet uitspraak uiterlijk
op de veertiende dag nadat het beroepschrift is ontvangen. Indien met toepassing van artikel 8:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht twee of meer
zaken gevoegd worden behandeld, doet
de bestuursrechter uitspraak uiterlijk op
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de veertiende dag na ontvangst van het
laatst ontvangen beroepschrift.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Deze artikelen in afdeling 3A.3.6 zien op de wijze waarop
de rechtsbescherming is ingericht. Zie voor een verdere
toelichting inzake de rechtsbescherming in het algemeen
deel van deze toelichting.
Artikel 3A:65 Rechtsvermoeden
Bij de beoordeling van een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening als
bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, met betrekking tot een besluit
ingevolge dit hoofdstuk, met uitzondering
van afdeling 3A.1.2, gaat de voorzieningenrechter uit van het rechtsvermoeden dat opschorting van de uitvoering van het besluit
tegen het algemeen belang indruist.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting op art. 3a:64 (red.).
Artikel 3A:66 Instandlating rechtsgevolgen
De bestuursrechter geeft, indien een beroep
tegen een besluit ingevolge dit hoofdstuk,
met uitzondering van afdeling 3A.1.2, gegrond wordt verklaard, toepassing aan artikel
8:72, derde lid, onderdeel a, van de Algemene
wet bestuursrecht, indien dit noodzakelijk is
ter bescherming van de belangen van te
goeder trouw handelende derden die ingevolge het besluit andere eigendomsinstrumenten, activa, rechten of passiva van de
entiteit in afwikkeling hebben verkregen.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting op art. 3a:64 (red.).
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Het betreft hier een redactionele verbetering.
Artikel 3A:67 Toepasselijk recht
De gronden waarop wordt opgekomen tegen
de toepassing van een met een afwikkelingsmaatregel overeenkomend besluit van
een afwikkelingsautoriteit van een andere
lidstaat worden beheerst door het recht van
de lidstaat van de afwikkelingsautoriteit die
de afwikkelingsmaatregel heeft genomen.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting op art. 3a:64 (red.).
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Afdeling 3a.2.7 Financiering van afwikkeling
§ 3a.1.7.1 Het Nederlandse Afwikkelingsfonds 40 41
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Dit onderdeel voorziet in de correctie van de (eigen)naam
van het Afwikkelingsfonds, een publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak, die met een hoofdletter
behoort te worden geschreven.
Artikel 3A:68 Afwikkelingsfonds42
1. Er is een Afwikkelingsfonds dat tot taak
heeft het beheer van financiële middelen
voor de financiering van afwikkelingsmaatregelen ten aanzien van:
a. entiteiten die niet vallen onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme;
b. bijkantoren van banken of beleggingsondernemingen met zetel in een staat
die geen lidstaat is.
2. Het afwikkelingsfonds bezit rechtspersoonlijkheid en is gevestigd te Amsterdam.
40

41
42

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat “ten minste eenmalig een bijdrage [wordt] geheven van banken en beleggingsondernemingen die vallen onder de werking van [… EU verordening 806/2014]. De artikelen 3A:71 en 3A:72 Wft zijn van overeenkomstige toepassing.” Dit wordt als vogt toegelicht: “Voorts wordt voorzien in
een expliciete grondslag voor een heffing van banken en beleggingsondernemingen die onder de werking van de verordening vallen. De voorgestelde artikelen 3A:71 Wft, dat voorziet in een grondslag om een ex ante bijdrage te heffen van
beleggingsondernemingen die niet onder de werking van de
verordening vallen en EU-bijkantoren, en 3A:72, dat voorziet
in een grondslag om een ex post bijdrage te heffen van deze
entiteiten, worden daarbij van overeenkomstige toepassing
verklaard. DNB zal de hoogte van de bijdragen vaststellen en
de bijdragen innen. De opbrengsten van deze (nationale) heffing zullen worden overgedragen aan het gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds.” (red.).
Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel KK van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit afwikkelfonds tot inwerkingtreding van EU
Verordening 806/2014 tevens tot taak het beheer van financiele middelen voor de financiering van afwikkelingsmaatregelen ten aanzien van banken en beleggingsondernemingen die
vallen onder de werking van die verordening. Dit wordt als
volgt toegelicht: “In het tweede lid wordt geregeld dat het nationale afwikkelingsfonds tot de inwerkingstelling van het gemeenschappelijk afwik-kelingsfonds tevens dient voor de financiering van de afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen die onder de wer-king van de verordening vallen. Het nationaal afwikkelingsfonds zal vanaf dat moment
uitsluitend dienen voor de financiering van de afwikkeling van
beleggingsondernemingen die niet vallen onder de werking
van de verordening en van in Nederland gevestigde bijkantoren van banken en beleggingsondernemingen met zetel in
een derde land” (red.).
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3. Het afwikkelingsfonds43 wordt vertegenwoordigd door een bestuur dat bestaat uit
drie leden, waaronder de voorzitter. Benoeming, schorsing en ontslag van de leden geschiedt door de Nederlandsche
Bank.
4. De Nederlandsche Bank ondersteunt het
afwikkelingsfonds44 bij de uitoefening van
zijn taak en verschaft de voor die taakuitoefening benodigde financiële middelen.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot de taakuitoefening van het
afwikkelingsfonds45, het bestuur van het
fonds en de verantwoording door het
fonds.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Voor een toelichting op dit artikel de instelling en het beheer van het afwikkelingsfonds wordt verwezen naar het
algemeen deel van deze toelichting.
[De tekst waarnaar wordt verwezen is hieronder opgenomen (red.):]
Zoals hierboven reeds is opgemerkt is één van de afwikkelingsdoelstellingen het zoveel als mogelijk beperken van
een beroep op de publieke middelen bij het afwikkelen van
een bank of beleggingsonderneming. Mede om die reden is
in de richtlijn en de verordening een kader opgenomen voor
de financiering van afwikkeling.
Op basis van de richtlijn (artikelen 100 en verder) zijn de
lidstaten verplicht om vanaf de inwerkingtreding van de
richtlijn een door de sector gefinancierd nationaal afwikkelingsfonds op te richten. Voor die lidstaten die deelnemen
aan de bankenunie geldt dat deze nationale afwikkelingsfondsen (voor zover van toepassing op entiteiten die onder
de werking van de verordening vallen) op 1 januari 2016
worden vervangen door het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Vanaf dat moment gaan de jaarlijkse bijdragen
van banken in deze lidstaten via de nationale afwikkelingsautoriteiten naar het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.
De verordening bepaalt dat in aanvulling op de verordening
in een Overeenkomst46 afspraken worden gemaakt over de
werking van het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. In
deze Overeenkomst is de overdracht en mutualisatie van
de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds
vastgelegd. Deze overeenkomst is op 21 mei 2014 ondertekend en zal naar verwachting op 1 januari 2016 in werking treden. In de Overeenkomst worden – kort gezegd –
twee zaken geregeld. Ten eerste verplichten de aan de

43

44

45
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Artikel I, onderdeel CCC van de Herstelwet financiele markten
2017 (Stb. 2017, nr. 235) verzuimt hier het woord “afwikkelingsfonds” met een hoofdletter te schrijven (red.).
Artikel I, onderdeel CCC van de Herstelwet financiele markten
2017 (Stb. 2017, nr. 235) verzuimt hier het woord “afwikkelingsfonds” met een hoofdletter te schrijven (red.).
Artikel I, onderdeel CCC van de Herstelwet financiele markten
2017 (Stb. 2017, nr. 235) verzuimt hier het woord “afwikkelingsfonds” met een hoofdletter te schrijven (red.).
Trb. 2014,146. “Overeenkomst betreffende de overdracht en
mutualisatie van de bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds”.
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bankunie deelnemende lidstaten zich ertoe om nationaal
geïnde bijdragen over te dragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Op grond van de richtlijn en de verordening worden deze bijdragen door iedere lidstaat op
nationaal niveau geïnd van banken of beleggingsondernemingen, met inbegrip van EU-bijkantoren, waaraan op het
grondgebied van de betreffende lidstaat een vergunning is
verleend. Gedurende de periode van 8 jaar waarin het
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds moet worden opgebouwd (de overgangsperiode), worden de nationaal geïnde
bijdragen overgedragen aan zogenoemde nationale compartimenten in het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.
Voor het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds geldt een
streefbedrag van 1% van de gegarandeerde deposito’s van
alle deelnemende banken, te bereiken uiterlijk op 1 januari
2024.47
Voor stand-alone beleggingsondernemingen en bijkantoren
van banken en beleggingsondernemingen met zetel in
derde landen geldt dat de nationale fondsen blijven bestaan. Het nationale fonds kent ingevolge artikel 102 van
de richtlijn eveneens een streefbedrag van ten minste 1%
van de gegarandeerde deposito’s, van de banken waaraan
in de specifieke lidstaat een vergunning is verleend, te
bereiken uiterlijk 31 januari 2024.
Voor beide fondsen geldt dat slechts voor een beperkt
aantal, uitdrukkelijk genoemde doeleinden een beroep kan
worden gedaan op de middelen van het fonds. Deze doeleinden staan genoemd in artikel 101 van de richtlijn en
artikel 76 van de verordening. Zo kunnen de middelen van
de beide fondsen in principe niet worden ingezet ten behoeve van de herkapitalisatie van de entiteit in afwikkeling.
Middelen uit het fonds kunnen dus als zodanig niet worden
gebruikt om rechtstreeks verliezen van de entiteit in afwikkeling op te vangen. De verliezen van de bank of beleggingsonderneming zullen, zo volgt ook uit de uitgangspunten voor afwikkeling, in de eerste plaats moeten worden
gedragen door aandeelhouders en schuldeisers van de
entiteit.
De doeleinden waarvoor de middelen uit de fondsen wel
kunnen worden ingezet betreffen onder meer het verstrekken van leningen aan de entiteit in afwikkeling, het garanderen van verplichtingen van die entiteit of het financieren
van een overbruggingsinstelling of een entiteit voor activaen passivabeheer. Artikel 101, tweede lid, van de richtlijn
en 76, derde lid, van de verordening bepalen onder welke
voorwaarden, ondanks het verbod op herkapitalisatie uit
het fonds, niettemin rechtstreeks een bijdrage kan worden
geleverd aan de entiteit in afwikkeling. Bij de toepassing
van het instrument van bail-in kan hiervan alleen sprake
zijn indien is voldaan aan de voorwaarden in artikel 44,
vierde tot en met achtste lid, van de richtlijn respectievelijk
artikel 27 van de verordening. Zo moet de afwikkelingsautoriteit hebben bepaald dat bepaalde passiva geheel of
gedeeltelijk niet aan bail-in zullen worden onderworpen en
de verliezen die uit deze passiva zouden zijn voortgevloeid
niet volledig aan andere crediteuren zijn overgedragen. Uit
het fonds kan dan een bijdrage worden geleverd teneinde
verliezen van de entiteit te dekken of deze te herkapitalise47

Zie de nader memorie van toelichting op de goedkeuringswet:
Kamerstukken II 2014/15, 34 155, nr. 3.
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ren. Voordat het fonds voor dit doeleinde kan worden aangesproken dienen houders van kernkapitaalinstrumenten
en schuldeisers een bijdrage te hebben geleverd om verliezen op te vangen en een herkapitalisatie te bewerkstelligen, met een waarde van ten minste 8 procent van de
totale passiva van de onderneming. De bijdrage van het
fonds kan op dat moment niet meer bedragen dan 5 procent van de totale activa, met inbegrip van eigen vermogen
van de entiteit. Pas wanneer vervolgens alle niet-preferente
passiva, met uitzondering van in aanmerking komende
deposito’s, volledig zijn afgeschreven kan opnieuw een
beroep worden gedaan op alternatieve financieringsbronnen, waaronder het fonds.
Een ander doeleinde waarvoor de middelen van de fondsen kunnen worden aangewend is de compensatie van
houders van kernkapitaalinstrumenten of crediteuren die,
blijkens een ex post waardering, in een slechtere positie
zijn komen te verkeren dan het geval zou zijn geweest in
faillissement (artikel 101, eerste lid, onderdeel e, van de
richtlijn en artikel 76, eerste lid, onderdeel e van de verordening). Uitgangspunt van de richtlijn en verordening is dat
schuldeisers van een entiteit in afwikkeling, als gevolg van
de toepassing van de bevoegdheden en instrumenten door
de afwikkelingsautoriteit per saldo niet in een slechtere
positie worden gebracht dan zij zouden zijn geweest indien
de entiteit via een reguliere insolventieprocedure zou zijn
ontbonden (het zogenoemde “no creditor worse off”beginsel). De richtlijn vereist in dat kader dat na toepassing
van een of meer van de afwikkelingsinstrumenten door een
onafhankelijke derde een waardering wordt verricht om te
bezien of aan deze voorwaarde is voldaan. Is dit niet het
geval, (met andere woorden: schuldeisers hebben door de
afwikkeling grotere verliezen geleden dan zij zouden hebben geleden bij een faillissement), dan bestaat voor deze
schuldeisers een recht op compensatie. Voor deze compensatie kan een beroep worden gedaan op de middelen
van de fondsen.
De middelen van het nationale afwikkelingsfonds en het
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds worden bijeen gebracht door een ex ante heffing bij banken, beleggingsondernemingen en bijkantoren. De bijdrage van een individuele instelling wordt vastgesteld door de afwikkelingsautoriteit en, voor zover het bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds betreft, door de Afwikkelingsraad.
Uitgangspunt is dat de bijdrage wordt gebaseerd op de
totale passiva (minus eigen vermogen en door het DGS
gegarandeerde deposito's) van een instelling, waarop
vervolgens een correctie voor het risicoprofiel van de desbetreffende instelling wordt toegepast. In een gedelegeerde
handeling48 van de Europese Commissie is een aantal
voorgeschreven risico-indicatoren opgenomen op basis
waarvan het risicoprofiel van elke bank dient te worden
vastgesteld.49 Hierbij ligt de nadruk op toezichtindicatoren
48
49

Zie http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1181_nl.htm
De grondslag voor het vaststellen van deze gedelegeerde
handeling is artikel 103 (leden 7 en 8) van de richtlijn. Voor de
entiteiten die onder het toepassingsbereik van de verordening
vallen heeft de Commissie een voorstel voor een uitvoeringshandeling van de Raad opgesteld waarin de methode voor de
berekening van de bijdragen nader is omschreven. Deze me-
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zoals de hoogte van de risicogewogen activa en het kernkapitaal. Tevens mogen onderlinge verplichtingen binnen
een groep worden afgetrokken van de contributiebasis om
dubbeltelling te voorkomen. De gedelegeerde handeling
voorziet verder in een speciale, op lagere, forfaitaire bijdragen gebaseerde regeling voor kleine banken. Deze worden
gedefinieerd als banken met een contributiebasis die kleiner is dan EUR 300 miljoen en een balanstotaal van minder
dan EUR 1 miljard. Op basis van het risicoprofiel kan de
afwikkelingsautoriteit echter beslissen om een kleine bank
alsnog te onderwerpen aan de reguliere bijdrage. Met dit
systeem dragen alle banken bij aan een afwikkelingsfonds
en wordt tegelijk rekening gehouden met het feit dat in het
geval van falende kleine banken minder snel gebruik zal
worden gemaakt van middelen uit afwikkelingsfondsen.
Zowel de richtlijn als de verordening voorziet in alternatieve
methodes van financiering voor het geval de door middel
van de ex ante heffing bijeen gebrachte middelen niet
volstaan. Zo moeten in een dergelijk geval buitengewone
ex post bijdragen worden geheven. Deze bijdragen worden
op dezelfde wijze vastgesteld als de ex ante heffing, met
dien verstande dat een plafond is opgenomen van maximaal driemaal de jaarlijkse ex ante heffing. Voorts kan ten
behoeve van een fonds worden geleend van fondsen in
andere lidstaten of kunnen leningen worden aangegaan op
de kapitaalmarkten.
In het onderhavige wetsvoorstel wordt ter implementatie
van de richtlijn een afwikkelingsfonds opgericht. Teneinde
de middelen van het afwikkelingsfonds te scheiden van de
balans van DNB, wordt ervoor gekozen het afwikkelingsfonds een eigen publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid toe
te kennen. Dat heeft onder meer tot gevolg dat de door
middel van ex ante bijdragen bijeengebrachte middelen
juridisch eigendom worden van het afwikkelingsfonds. Ook
wanneer bij afwikkeling de beschikbare financiële middelen
niet volstaan en additionele financiering moet worden aangetrokken (bijvoorbeeld door leningen van financieringsregelingen van andere lidstaten of van derden) zal het afwikkelingsfonds en niet DNB partij zijn bij een dergelijke overeenkomst. Hiermee wordt voorkomen dat in bepaalde
omstandigheden (onbedoeld) sprake kan zijn van overtreding van het verbod op monetaire financiering door DNB en
het verbod op het verstrekken van ongedekte kredieten.
In het voorstel wordt bepaald dat bij afwikkeling het afwikkelingsfonds haar beschikbare middelen inzet nadat DNB
hiertoe heeft besloten. DNB kan in een dergelijk geval de
middelen voor de reeds genoemde doeleinden inzetten.
Het bestuur van het afwikkelingsfonds zal worden benoemd
door DNB. Omtrent het bestuur van dat fonds zullen bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels worden
gesteld. Dit fonds zal in 2015 worden gevoed met ex ante
bijdragen van banken, beleggingsondernemingen en EUbijkantoren. DNB zal de hoogte van de bijdrage vaststellen
en de heffing verzorgen.
Met de inwerkingtreding van de Overeenkomst zullen de
middelen die zijn bijeen gebracht door de entiteiten die
onder de verordening vallen, worden overgedragen aan het
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Het nationaal afwikthode is op dezelfde risico-indicatoren gebaseerd als die welke in de gedelegeerde handeling worden gebruikt.
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kelingsfonds zal dan slechts fungeren voor de afwikkeling
van entiteiten die wel onder het toepassingsbereik van de
richtlijn maar niet onder dat van verordening vallen. DNB
zal na 1 januari 2016 aldus de bijdragen vaststellen van de
entiteiten die deelnemen aan het nationaal afwikkelingsfonds en deze bijdragen ten behoeve van het fonds heffen.
Daarnaast is DNB verantwoordelijk voor de inning van de
bijdragen van banken en beleggingsondernemingen die wel
onder de werking van de verordening vallen, en voor de
afdracht daarvan aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. De hoogte van die bijdragen wordt door de Afwikkelingsraad vastgesteld.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
In principe worden de afwikkelfondsen niet ingezet ten
behoeve van herkapitalisatie van de entiteit in afwikkeling.
Wat wordt er bedoeld met “in principe”, vragen de leden
van de fractie van de VVD.
Voor beide fondsen (nationaal afwikkelingsfonds en SRF)
geldt dat slechts voor een beperkt aantal, uitdrukkelijk
genoemde doeleinden een beroep kan worden gedaan op
de middelen van het fonds. Deze doeleinden staan genoemd in artikel 101 van de richtlijn en artikel 76 van de
verordening. Middelen uit het fonds kunnen als zodanig niet
worden gebruikt om rechtstreeks verliezen van de entiteit in
afwikkeling op te vangen dan wel rechtstreeks te herkapitaliseren. De verliezen van de bank of beleggingsonderneming zullen, zo volgt ook uit de uitgangspunten voor afwikkeling, in de eerste plaats moeten worden gedragen door
aandeelhouders en schuldeisers van de entiteit. Artikel
101, tweede lid, van de richtlijn en 76, derde lid, van de
verordening bepalen onder welke voorwaarden, ondanks
het verbod op herkapitalisatie uit het fonds, niettemin rechtstreeks een bijdrage kan worden geleverd aan de entiteit in
afwikkeling. Dit is het geval indien de afwikkelingsautoriteit
zijn bevoegdheid om in uitzonderlijke omstandigheden
bepaalde passiva geheel of gedeeltelijk van bail-in uit te
sluiten, heeft toegepast.
De leden van de fractie van de VVD vragen naar de vrijstelling van bijdragen aan het afwikkelingsfonds respectievelijk
het SRF voor kleine banken (contributiebasis kleiner dan
300 miljoen euro en balanstotaal minder dan 1 miljard
euro). Daarnaast vragen zij hoeveel (Nederlandse) banken
in aanmerking zullen komen voor het “kleine bankenregime”. De leden van de fractie van de PVV vragen wanneer er duidelijkheid komt over de bijdragen van de Nederlandse banken aan het afwikkelingsfonds en hoe hoog de
bijdragen zullen zijn in 2016 en daarna.
Anders dan de leden van de VVD veronderstellen, is er
geen sprake van een vrijstelling voor kleine banken voor
wat betreft hun bijdrage aan het afwikkelingsfonds of het
SRF. Banken komen in aanmerking voor het “kleine banken-regime”, wanneer hun contributiegrondslag (d.w.z. de
totale passiva minus eigen vermogen en minus de door het
depositogarantiestelsel gegarandeerde deposito’s van een
bank) kleiner is dan € 300 mln. en deze banken een balanstotaal hebben van minder dan € 1 mld. Alle banken
kunnen op basis hiervan zelf beoordelen of zij in aanmerking komen voor dit “kleine banken-regime”. De afwikkelingsautoriteit heeft echter wel de mogelijkheid om een
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“kleine bank” alsnog een reguliere bijdrage op te leggen
indien zij dit wenselijk acht gegeven het risicoprofiel van de
bank.
Over de wijze waarop de bijdragen van de Nederlandse
banken aan het afwikkelingsfonds worden berekend, bent u
geïnformeerd met de beantwoording van Kamervragen
over de bijdragen aan het afwikkelingsfonds op 13 november 2014.50 Over de hoogte van de bijdrage heb ik in de
nota naar aanleiding van het verslag over de goedkeuringswet met betrekking tot de overdracht en mutualisatie
van bijdragen aan het afwikkelingsfonds51 aangegeven dat
de berekeningen die door de Europese Commissie zijn
gemaakt, niet openbaar zijn gemaakt. De gegevens die zijn
gebruikt om de bijdragen van (Nederlandse) banken te
berekenen zijn bovendien toezichtvertrouwelijk. Daarom
kan niet worden ingegaan op de hoogte van bijdragen die
individuele banken in Nederland vanaf 2016 moeten gaan
betalen aan het fonds. Bovendien zal de afwikkelingsautoriteit degene zijn die zal bepalen of alsnog een reguliere
bijdrage wordt opgelegd aan een kleine bank, hierdoor is
tevens op voorhand niet te zeggen welke banken onder
deze regeling komen te vallen.
DNB zal uiterlijk 30 november 2015 de Nederlandse banken informeren over de hoogte van de op basis van de
richtlijn te betalen bijdragen over 2015 aan het nationale
afwikkelingsfonds. Vanaf 2016 zal de SRB ieder jaar de
bijdragen die banken aan het fonds moeten betalen vaststellen en de banken daarover uiterlijk 1 mei van elk jaar
informeren. De SRB zal als onderdeel van haar verantwoordingsplicht communiceren over het fonds, maar het is
nog niet duidelijk in welk detail zij dit zal doen. Dit laat
uiteraard onverlet dat het iedere instelling vrij staat om de
bijdrage die het betaald heeft aan het fonds, bekend te
maken.
Het afwikkelingsfonds zal in 2015 worden gevoed met ex
ante bijdragen van banken, beleggingsondernemingen en
EU-bijkantoren, volgens de memorie van toelichting. Dit
moet toch zijn vanaf 2015, vragen de leden van de fractie
van de VVD.
In de passage in de memorie van toelichting waar de leden
van de fractie van de VVD naar verwijzen wordt gedoeld op
het nationale afwikkelingsfonds dat alleen in 2015 wordt
gevoed met bijdragen van alle hier genoemde instellingen.
Vanaf 1 januari 2016 zal het nationale fonds worden gevoed met bijdragen van beleggingsondernemingen en EUbijkantoren, banken zullen vanaf die datum bijdragen aan
het SRF.
Het nationaal afwikkelingsfonds zal na de inwerkingtreding
van de overeenkomst nog slechts fungeren voor de afwikkeling van entiteiten die wel onder het toepassingsbereik
van de richtlijn maar niet onder dat van de verordening
vallen. Kunnen daar een paar voorbeelden van genoemd
worden, vragen de leden van de fractie van de VVD.
De resterende groep bestaat uit twee typen instellingen: de
bijkantoren met zetel buiten de EU (o.a. van Amerikaanse

en Aziatische banken) en zelfstandige beleggingsondernemingen.
De leden van de fractie van de VVD vragen naar het
streefbedrag van het nationale fonds na 1 januari 2016.
Vanaf 1 januari 2016 zal het nationale fonds worden gevuld
met bijdragen van beleggingsondernemingen en EUbijkantoren. De significante banken dragen vanaf dat moment bij aan het SRF. Daardoor is de maatstaf uit de richtlijn voor het streefbedrag (1 procent van alle gedekte deposito’s in een lidstaat) niet langer volledig passend voor het
nationale afwikkelingsfonds. Verder is in gedelegeerde
verordening nr. 2015/63 van de Europese Commissie
bepaald op welke wijze de bijdragen van de instellingen
aan het nationale afwikkelingsfonds (of het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds) worden berekend. De instellingen
die in Nederland vanaf 2016 zullen bijdragen aan het nationale afwikkelingsfonds zijn op grond van deze gedelegeerde verordening van de Europese Commissie bijna allemaal
een forfaitair bedrag verschuldigd. Onderkend moet worden
dat bij de totstandkoming van de bepaling in de richtlijn
over het streefbedrag van nationale afwikkelingsfondsen
onvoldoende rekening is gehouden met deze mogelijkheid.
Hierover is met de Europese Commissie overleg gevoerd.
Voor het nationale afwikkelingsfonds zal om bovenstaande
redenen geen percentueel maar een nominaal streefbedrag
gelden, te weten 10 maal de forfaitaire bijdragen van de
deelnemende entiteiten.
De leden van de fractie van de PVV vragen naar een overzicht van de door de Nederlandse bankensector af te dragen (i) toezichtkosten, (ii) bijdragen aan het afwikkelingsfonds, (iii) bijdragen aan het depositogarantiestelselfonds
en (iv) bankenbelasting.
In de tabel in de bijlage bij deze nota vindt u een overzicht
van de begrote kosten in 2015 voor de Nederlandse banken, waarbij per kostenpost een korte toelichting wordt
gegeven.52 Gegevens over hoeveel bankenbelasting individuele instellingen betalen zijn terug te vinden in de jaarverslagen van de individuele instellingen.
De leden van de fracties van de VVD en de ChristenUnie
vragen welke nadere regels bij AMvB kunnen worden
gesteld met betrekking tot het afwikkelingsfonds.
Op grond van het voorgestelde artikel 3A:68, vijfde lid,
kunnen bij AMvB nadere regels worden gesteld over de
wijze waarop het afwikkelingsfonds wordt bestuurd, hoe het
fonds zijn taak uitoefent en verantwoording aflegt. In de
Kaderwet zelfstandige bestuursorganen zijn hierover ten
aanzien van zelfstandige bestuursorganen al regels gesteld. Het voornemen is om, voor zover toepassing nodig

Kamerstuk 21.501-07, nr. 1201.
Kamerstuk 34.155, nr. 5, p. 8.

Verdere toelichting is gegeven in de brief van 18 december
2014 over het cumulatieve effect van maatregelen bankensector (Kamerstukken II, 2014/15, 32 013, nr. 92) en in de
brief van 8 juni 2015 in antwoord op vraag 17 van de vaste
commissie voor Financiën aan de Minister van Financiën over
het rapport van de Algemene Rekenkamer «Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën
(IX)» (Kamerstukken II, 2014/15, 34200-IX, nr. 7).
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en proportioneel is, deze regels van overeenkomstige
toepassing te verklaren op het afwikkelingsfonds.
Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Aangezien DNB beslist over de aanwending van de financiële middelen van het fonds en degene is die de hoogte
van de bijdragen van de instellingen aan het fonds vaststelt, wordt het niet nodig geacht de bestuursleden van het
afwikkelingsfonds immuniteit te verlenen.
Kamerstuk 34.208 nr. 7
Artikel 3A:68 bevat regels ten aanzien van de taak en het
bestuur van het Nederlandse afwikkelingsfonds. De wijziging zorgt ervoor dat de bepalingen inzake het bestuur en
de ondersteuning van het afwikkelingsfonds gelijk zijn aan
die over het depositogarantiefonds (zie de toelichting op
art. 3:174 (red.)).
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Dit onderdeel voorziet in de correctie van de (eigen)naam
van het Afwikkelingsfonds, een publiekrechtelijke rechtspersoon met een wettelijke taak, die met een hoofdletter
behoort te worden geschreven.
Artikel 3A:69 Aanwending financiële middelen53
1. De Nederlandsche Bank besluit over de
aanwending van financiële middelen van
het Afwikkelingsfonds.
2. De financiële middelen kunnen worden
aangewend voor de volgende doeleinden:
a. het uitvoeren van de maatregelen, bedoeld in artikel 101 van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen; of
b. het bijdragen aan de financiering van
een groepsafwikkeling, waaronder het
garanderen van leningen die zijn aangegaan door groepsfinancieringsregelingen overeenkomstig artikel 107, zevende lid, van de richtlijn herstel en
53

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen aangegane leningen.
3. De Nederlandsche Bank kan besluiten dat
de financiële middelen tevens worden gebruikt om bij toepassing van het instrument van verkoop van de onderneming de
in het tweede lid, onderdeel a, bedoelde
maatregelen te nemen met betrekking tot
de verkrijger.
4. De financiële middelen worden niet gebruikt om rechtstreeks de verliezen van
een entiteit op te vangen of om een entiteit te herkapitaliseren.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Dit artikel strekt tot implementatie van de artikelen 101,
103, vijfde lid en 107, eerste en zesde lid van de richtlijn.
Hierin wordt bepaald voor welke doeleinden DNB de financiële middelen die door het afwikkelingsfonds beschikbaar
worden gesteld mag inzetten. De bepaling is uitdrukkelijk
beoogd uitputtend te zijn, het afwikkelingsfonds mag niet
voor andere doeleinden dan hier genoemd, worden ingezet.
Het eerste lid, onderdeel a, verwijst naar artikel 101 van de
richtlijn. In die bepaling worden de volgende doelen genoemd:
• om activa of verplichtingen van de instelling in afwikkeling, haar dochterondernemingen, een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer te garanderen;
• voor het verstrekken van leningen aan de instelling in
afwikkeling, haar dochterondernemingen, een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer;
• voor de aankoop van activa van de instelling in afwikkeling;
• om bij te dragen aan een overbruggingsinstelling en
een vehikel voor activabeheer;
• voor het compenseren van aandeelhouders en
schuldeisers;
• om een bijdrage te leveren aan de instelling in afwikkeling in plaats van het afschrijven of omzetten van passiva van bepaalde schuldeisers wanneer bail-in wordt
toegepast en de afwikkelingsautoriteit besluit bepaalde
schuldeisers uit te sluiten van het toepassingsgebied
van het instrument van bail-in; en,
• om overeenkomstig artikel 106 van de richtlijn op vrijwillige basis te lenen aan andere financieringsregelingen;
Het eerste lid, onderdeel b, bepaalt dat de middelen uit het
afwikkelingsfonds tevens kunnen worden ingezet in het
kader van de financiering van een groepsafwikkeling. Artikel 3A:75 bevat in dat verband een nadere regeling.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art. 3A:68 (red.).
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Artikel 3A:70 Bijdrage aan afwikkeling54
1. Indien, onder overeenkomstige toepassing van artikel 27, vijfde lid, van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, in aanmerking komende passiva van de toepassing van het instrument van bail-in worden uitgesloten,
kunnen, in afwijking van artikel 3A:69,
vierde lid, de middelen uit het Afwikkelingsfonds worden aangewend voor de
afwikkeling.
2. Artikel 27, zesde tot en met tiende lid, van
de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Artikel 101, tweede lid, van de richtlijn en 76, tweede lid,
van de verordening bepaalt onder welke voorwaarden,
ondanks het verbod op herkapitalisatie uit het fonds, niettemin een bijdrage kan worden geleverd aan de entiteit in
afwikkeling. Hiervan kan alleen sprake zijn indien is voldaan aan de voorwaarden in artikel 44, vierde tot en met
achtste lid, van de richtlijn respectievelijk artikel 27 van de
verordening. Zo moet de afwikkelingsautoriteit hebben
bepaald dat bij toepassing van het instrument van bail-in
bepaalde passiva niet aan bail-in zullen worden onderworpen. Uit het fonds kan dan, in zekere zin ter vervanging van
deze bail-in, een bijdrage worden geleverd teneinde verliezen van de entiteit te dekken of deze te herkapitaliseren.
Voordat het fonds kan worden aangesproken om te compenseren voor het uitsluiten door de afwikkelingsautoriteit
van bepaalde passiva van bail-in dienen houders van kapitaalinstrumenten en schuldeisers verliezen te hebben
genomen met een waarde van ten minste 8 procent van de
passiva van de onderneming, dan wel 20 procent van de
naar risico gewogen activa van de onderneming. De bijdrage van het fonds kan op dat moment niet meer bedragen
dan 5 procent van de totale activa, met inbegrip van eigen
vermogen, van de entiteit. Pas wanneer vervolgens alle
niet-preferente passiva, met uitzondering van in aanmerking komende deposito’s, volledig zijn afgeschreven kan
54

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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opnieuw een beroep worden gedaan op middelen uit het
fonds.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art. 3A:68 (red.).
Artikel 3A:71 Periodieke bijdragen
1. Ten behoeve van het Afwikkelingsfonds
kunnen ten minste eenmaal per jaar bijdragen worden geheven van:
a. beleggingsondernemingen die niet vallen onder de werking van de verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme;
b. banken met zetel in een staat die geen
lidstaat is en hun bedrijf uitoefenen
vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor; en
c. beleggingsondernemingen met zetel in
een staat die geen lidstaat is en hun
bedrijf uitoefenen vanuit een in Nederland gelegen bijkantoor.
2. De Nederlandsche Bank stelt de hoogten
van de in het eerste lid bedoelde bijdragen
vast, die worden voldaan binnen een door
de Nederlandsche Bank vastgestelde termijn.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot het eerste en tweede lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Het nationale afwikkelingsfonds wordt in eerste instantie
gevuld met vooraf te heffen bijdragen van banken en beleggingsondernemingen. Zie de toelichting bij het overgangsrecht dat is opgenomen in artikel VII.
Bij algemene maatregel van bestuur zal worden bepaald op
welke wijze de bijdrage van een individuele onderneming
zal worden vastgesteld. De richtlijn bepaalt dat de individuele bijdrage van een onderneming wordt gebaseerd op de
verhouding tussen het bedrag van haar passiva onder
aftrek van het eigen vermogen en minus gegarandeerde
deposito’s en het totaalbedrag van de passiva onder aftrek
van het eigen vermogen en minus gegarandeerde deposito's van alle banken en beleggingsondernemingen. Vervolgens wordt het tarief aangepast aan het risicoprofiel van de
onderneming. De wijze waarop de berekening precies dient
plaats te vinden, alsook het feit dat voor kleine ondernemingen kan worden voorzien in betaling van een lump sum,
is geregeld in de gedelegeerde verordening waarnaar in
het algemeen deel reeds is verwezen.
In de algemene maatregel van bestuur zal tevens worden
bepaald dat voor een deel van de ex ante bijdrage (ten
hoogste een derde) gebruik kan worden gemaakt van nietherroepbare betalingstoezeggingen. Hierbij gelden wel als
voorwaarden dat deze betalingstoezeggingen volledig zijn
gedekt door zekerheden of activa met een laag risico die
niet met rechten van derden zijn bezwaard, dat daarover
vrij kan worden beschikt en dat daarvan uitsluitend gebruik
kan worden gemaakt ten behoeve van het afwikkelingsfonds.
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In het geval een beroep moet worden gedaan op het afwikkelingsfonds en de financiële middelen van het fonds ontoereikend zijn zullen ex post bijdragen kunnen worden
geheven om alsnog over de benodigde middelen te kunnen
beschikken. De benodigde ex post bijdragen kunnen in
beginsel onmiddellijk worden geheven zodra een beroep op
het fonds wordt gedaan en uit de waardering blijkt dat er
onvoldoende middelen beschikbaar zijn. In de situatie dat
de achteraf te betalen bijdragen niet onmiddellijk beschikbaar zijn, kan met gebruikmaking van de mogelijkheden
van artikel 3A:74 eerst via andere weg, bijvoorbeeld door
middel van een lening van een financieringsregeling in een
andere lidstaat, in de benodigde middelen worden voorzien
waarna alsnog de ex post bijdragen worden geheven.
De hoogte van de ex post bijdragen zal op dezelfde wijze
worden berekend als de ex ante bijdragen met dien verstande dat uiteraard geen gebruik kan worden gemaakt van
de onherroepelijke betalingstoezeggingen. Bij algemene
maatregel van bestuur zal ter implementatie van artikel
104, zesde lid, van de richtlijn nog worden bepaald dat een
ex post bijdrage nooit meer kan bedragen dan 3 maal de
jaarlijkse ex ante bijdrage. In die algemene maatregel van
bestuur wordt voorts bepaald dat DNB de betaling ex post
bijdrage geheel of gedeeltelijk opschorten als door de
heffing de liquiditeit of de solvabiliteit van de onderneming
zou worden bedreigd. De opgeschorte bijdragen worden
betaald op het moment dat de betaling niet langer de liquiditeit of solvabiliteit van de onderneming bedreigt.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fracties van de VVD en het CDA vragen
hoe kan worden gegarandeerd dat de niet-herroepbare
betalingstoezeggingen daadwerkelijk opeisbaar zijn indien
daar een beroep op wordt gedaan. De leden van de fractie
van het CDA vragen waarom er niet wordt gekozen voor
inleg in cash en of de regering inzicht heeft op welke manier financiële instellingen zullen gaan voldoen aan de
betalingstoezeggingen en hoe er controle plaats zal vinden
op de hardheid van de betalingstoezeggingen. Ook vragen
de leden van de fractie van de VVD hoe er in andere lidstaten wordt omgegaan me deze mogelijkheid tot het accepteren van garantstellingen.
De SRB heeft nationale resolutieautoriteiten gevraagd
alleen Euro’s te accepteren als onderpand voor nietherroepbare betalingstoezeggingen. De drie autoriteiten die
overwegen deze betalingstoezeggingen toe te staan in
2015 (de Duitse FMSA, de Oostenrijkse FMA en de Franse
ACPR) hebben aangegeven dit te zullen doen.
De overige afwikkelingsautoriteiten in het SRM-gebied,
waaronder DNB, zullen naar verwachting geen betalingstoezeggingen toestaan. Om te garanderen dat de SRB
daadwerkelijk over de betalingstoezeggingen kan beschikken als dit nodig is, werkt zij aan een contract dat de juridische status van de niet-herroepbare betalingstoezeggingen
en de opeisbaarheid daarvan regelt.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art. 3A:68 (red.).
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Artikel 3A:72 Buitengewone bijdragen
1. Indien binnen het Afwikkelingsfonds de
beschikbare financiële middelen ontoereikend zijn, kunnen ter verkrijging van de
benodigde financiële middelen buitengewone bijdragen worden geheven. Artikel
3A:71 is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot het eerste lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Zie de toelichting bij art. 3a:71 (red.).
Kamerstuk 34.208 nr. 6
Zie de toelichting bij art. 3a:71 (red.).
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art. 3A:68 (red.).
Artikel 3A:73 Opbrengsten afwikkeling55
De opbrengsten van de toepassing van een
afwikkelingsmaatregel ten aanzien van een
entiteit of bijkantoor als bedoeld in artikel
3A:68, eerste lid, komen, onverminderd de
artikelen 3A:31, 3A:39, 3A:43 en 3A:62, toe
aan het Afwikkelingsfonds.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Deze bepaling strekt tot implementatie van artikel 103,
zesde lid, van de richtlijn. Kort gezegd wordt hierin bepaald
dat baten die zijn behaald bij de afwikkeling van een entiteit
toekomen aan het afwikkelingsfonds. In geval van overgang (aan een overnemer, een overbruggingsinstelling of
entiteit voor activabeheer) zullen in eerste instantie de
oorspronkelijke eigenaren worden voldaan. Vervolgens
zullen redelijke kosten op grond van artikel 3A:62 door
DNB als afwikkelingsautoriteit in rekening kunnen worden
gebracht bij de entiteit in afwikkeling, of de baten die volgen
uit toepassing van de instrumenten. Resteren dan nog
middelen dan komen die toe aan het afwikkelingsfonds.

55

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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Kamerstuk 34.208 nr. 6 (annex)
Zoals in de tekst van het voorstel reeds tot uitdrukking is
gebracht (met de zinsnede in artikel 3A:73 ‘onverminderd
de artikelen 3A:31, 3A:39, 3A:43 en 3A:62’) komen opbrengsten van toepassing van een afwikkelingsmaatregel
(pas) toe aan het afwikkelingsfonds nadat andere rechthebbenden zijn voldaan. In die zin bevat het wetvoorstel
reeds een waterval. De afwikkelingsautoriteit dient primair
de verwezenlijking van de doelstellingen van afwikkeling na
te streven, opbrengstmaximalisatie behoort daar niet toe.
Toepassing van het instrument van de entiteit voor activaen passivabeheer kan evenwel wel tot opbrengstmaximalisatie voor de daaraan overgedragen activa leiden.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art. 3A:68 (red.).
Artikel 3A:74 Leningen56
1. Het Afwikkelingsfonds kan, indien de financiële middelen van het Afwikkelingsfonds ontoereikend zijn en de buitengewone bijdragen, bedoeld in artikel 3A:72,
niet onmiddellijk beschikbaar zijn of niet
volstaan:
a. overeenkomsten aangaan tot het verkrijgen van financiële middelen van
derden; of,
b. met inachtneming van artikel 106, vierde en vijfde lid, van de richtlijn herstel
en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, een overeenkomst aangaan tot het verkrijgen van
een lening bij financieringsregelingen
als bedoeld in artikel 100, eerste lid,
van die richtlijn, in andere lidstaten.
2. Het Afwikkelingsfonds kan, met inachtneming van artikel 106, vierde en vijfde
lid, van de richtlijn herstel en afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen, een overeenkomst aangaan tot het
uitlenen van financiële middelen uit het
56

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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Afwikkelingsfonds aan financieringsregelingen als bedoeld in artikel 100, eerste
lid, van die richtlijn in andere lidstaten.
3. Het Afwikkelingsfonds gaat een overeenkomst als bedoeld in het tweede lid aan in
overeenstemming met Onze Minister.
4. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot het eerste en
tweede lid.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
In deze bepaling wordt een regeling getroffen voor het
geval het afwikkelingsfonds voor een benodigde bijdrage
over onvoldoende (vooraf bijeen gebrachte) middelen
beschikt en de ex post bijdragen niet tijdig beschikbaar zijn.
Op grond van het eerste lid, onderdeel a, kan het afwikkelingsfonds, kort gezegd, geld lenen van derden. Op grond
onderdeel b kan het afwikkelingsfonds een lening aangaan
bij financieringsregelingen van andere lidstaten. Het fonds
dient daartoe een verzoek in op grond waarvan de financieringsregelingen elk afzonderlijk kunnen bepalen een dergelijke overeenkomst aan te gaan. Er bestaat dus op grond
van de richtlijn geen verplichting om een dergelijke lening
aan te gaan.
Artikel 106, vierde lid, van de richtlijn schrijft voor dat de
voorwaarden waaronder de lening wordt aangegaan
(waaronder de rentevoet, aflossingsperiode en dergelijke)
in onderling overleg tussen de deelnemende regelingen
overeen worden gekomen, en in beginsel voor alle deelnemende regelingen gelijk zijn. Met andere woorden het
afwikkelingsfonds met drie financieringsregelingen een
overeenkomst sluit zijn de voorwaarden van die overeenkomsten in beginsel identiek, slechts met instemming van
alle deelnemende partijen kan van dit uitgangspunt worden
afgeweken.
Spiegelbeeldig bepaalt het tweede lid dat het afwikkelingsfonds, indien daartoe een verzoek wordt gedaan, financiële
middelen kan uitlenen aan een financieringsregeling uit een
andere lidstaat. Ten aanzien van de voorwaarden waaronder een dergelijke lening wordt aangegaan geldt hetgeen
hierboven reeds is opgemerkt. Een besluit om middelen uit
het afwikkelingsfonds uit te lenen wordt ingevolge het
derde lid genomen in overeenstemming met de minister
van Financiën.
Kamerstuk 34.208 nr. 6
De leden van de fracties van de VVD en de ChristenUnie
vragen naar de situatie dat het nationale afwikkelingsfonds
onvoldoende beschikbare middelen bevat en ook ex post
bijdragen niet tijdig beschikbaar zijn. In het bijzonder vragen deze leden naar eventuele nadere regelgeving met
betrekking tot het aangaan van leningen.
Indien de financiële middelen in het nationale afwikkelingsfonds ontoereikend zijn en buitengewone bijdragen ook niet
direct (voldoende) beschikbaar zijn, kan het afwikkelingsfonds lenen van andere afwikkelingsfondsen in andere
lidstaten of van derden. Door deze laatst genoemde mogelijkheid kan het afwikkelingsfonds dus ook middelen aantrekken, indien in een financiële crisis onvoldoende middelen te lenen zijn bij andere afwikkelingsfondsen. Zo is het
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mogelijk dat het afwikkelingsfonds een lening aangaat bij
de staat. Thans is niet voorzien in nadere regels en voorwaarden ten behoeve van deze leenmogelijkheid van het
afwikkelingsfonds.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art. 3A:68 (red.).
Artikel 3A:75 Financiering van groepsafwikkeling57
1. Bij de afwikkeling van een groep die niet
valt onder de werking van de verordening
gemeenschappelijk
afwikkelingsmechanisme en waarvan een entiteit met zetel in
Nederland deel uitmaakt, draagt het Afwikkelingsfonds bij aan de financiering
van de groepsafwikkeling.
2. Indien de Nederlandsche Bank groepsafwikkelingsautoriteit is, stelt zij, voor de
toepassing van het eerste lid, met inachtneming van artikel 107 van de richtlijn
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen een groepsfinancieringsplan op. Artikel 3A:9, tweede lid,
is van overeenkomstige toepassing.
3. Indien de Nederlandsche Bank groepsafwikkelingsautoriteit is, wijst zij opbrengsten van de groepsafwikkeling toe aan financieringsregelingen als bedoeld in artikel 100, eerste lid, van die richtlijn in andere lidstaten en aan het Afwikkelingsfonds naar rato van hun bijdragen aan de
financiering van de afwikkeling.
4. Het Afwikkelingsfonds kan ten behoeve
van de financiering van de afwikkeling van
een groep als bedoeld in het eerste lid
overeenkomsten aangaan tot het verkrijgen van financiële middelen van derden.
5. Het Afwikkelingsfonds kan een garantie
afgeven met betrekking tot leningen aangegaan door een groepsfinancieringsre57

Art. VII van de Implementatiewet BRRD (Stb. 2015, nr. 431)
bepaalt dat dit artikel tot inwerkingtreding van EU Verordening 806/2014 van overeenkomstige toepassing op entiteiten
die vallen onder de werking van die verordening Dit wordt als
volgt toegelicht: “Zoals in het algemeen deel van de toelichting reeds is opgemerkt, is besloten de wijzigingen van de Wft
in het wetsvoorstel in beginsel te baseren op de uiteindelijke
situatie – de situatie waarin de verordening volledig van
kracht is. In het wetsvoorstel zijn, veelal door middel van
overeenkomstige toepassing van de bepalingen uit de verordening, regels gesteld voor entiteiten die niet onder de verordening vallen. Deze bepalingen worden in het eerste lid tijdelijk, totdat de verordening volledig van toe-passing wordt, ook
van overeenkomstige toepassing verklaard op entiteiten die
wel onder de verordening vallen. Op deze wijze worden de
bepalingen uit de verordening in de materiële bepalingen van
het wetsvoorstel eerst ‘binnengehaald’ voor entiteiten die niet
onder de werking van de verordening vallen, en door middel
van dit overgangsrecht tijdelijk ook voor entiteiten die wel onder de reikwijdte van de verordening vallen.” (red.).
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geling waaraan uit het Afwikkelingsfonds
wordt bijgedragen.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
Deze bepaling ziet op de situatie dat een grensoverschrijdende groep moet worden afgewikkeld en aan die afwikkeling door de financieringsregelingen in de verschillende
lidstaten, waaronder het Nederlandse afwikkelingsfonds,
dient te worden bijgedragen.
In het geval een groep dient te worden afgewikkeld dient op
grond van artikel 107 van de richtlijn door de groepsafwikkelingsautoriteit een financieringsplan te worden opgesteld.
Het groepsfinancieringsplan omvat een waardering ten
aanzien van de betroffen groepsentiteiten, de verliezen die
elke getroffen groepsentiteit moet onderkennen op het
moment dat de afwikkelingsinstrumenten worden benut;
voor elke getroffen groepsentiteit, de verliezen die elke
categorie van aandeelhouders en schuldeisers zou lijden;
elke bijdrage die depositogarantiestelsels moeten leveren;
en de totale bijdrage door regelingen voor afwikkelingsfinanciering en het doel en de vorm van de bijdrage.
In het groepsfinancieringsplan wordt onder meer de bijdrage van de verschillende individuele financieringsregelingen,
waaronder het afwikkelingsfonds, opgenomen. De verdeelsleutel wordt ingevolge artikel 107, vijfde lid, van de richtlijn
gebaseerd op:
a. de omvang van de risicogewogen activa van de groep
aangehouden door de instellingen, ie gevestigd zijn in
de lidstaat;
b. de omvang van de activa van de groep aangehouden
door de instellingen die gevestigd zijn in de lidstaat;
c. de omvang van de verliezen die geleid hebben tot de
noodzaak van een groepsafwikkeling die haar oorsprong vindt in groepsentiteiten onder toezicht van de
toezichthouder in de lidstaat; en
d. de omvang van de middelen van de financieringsregeling van de groep die in het kader van het financieringsplan naar verwachting rechtstreeks gebruikt zullen
worden voor groepsentiteiten die gevestigd zijn in de
lidstaat.
Indien de middelen van de groepsfinancieringsregeling
ontoereikend zijn kunnen ook voor de groepsafwikkeling
leningen worden betrokken bij derden. Dit wordt geregeld in
het vierde lid. Ten aanzien van deze leningen geldt voorts
dat de deelnemende financieringsregelingen voor deze
leningen ten behoeve van de groepsfinancieringsregeling
garant staan. Dit wordt geregeld in het vijfde lid.
Kamerstuk 34.634, nr. 3
Zie de toelichting op art. 3A:68 (red.).

§ 3a.1.7.2 Bijdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds 58
Artikel 3A:76 Inning bijdragen
1. De Nederlandsche Bank int, ter uitvoering
van de artikelen 67, 70 en 71 van de ver58

Afdeling vernummerd door art. I, onderdeel KK van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (stb. 2018, nr. 489) (red.).
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ordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, de door de Afwikkelingsraad vastgestelde bijdragen aan het
gemeenschappelijk
afwikkelingsfonds,
bedoeld in artikel 67 van die verordening,
van entiteiten met zetel in Nederland.
2. Titel 4.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.208, nr. 03
DNB is ingevolge de artikelen 67, 70 en 71 van de verordening verantwoordelijk voor de inning van de (ex ante en
ex post) bijdragen van banken en beleggingsondernemingen die onder de werking van de verordening vallen, aan
het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. De hoogte van
die bijdragen wordt door de Afwikkelingsraad vastgesteld.
DNB zal de aldus geïnde bedragen afdragen aan het gemeenschappelijk afwikkelingsfonds.
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Hoofdstuk 3a.2 Afwikkeling van
verzekeraars 59
Kamerstuk 34.842, nr. 3
§ 1. Inleiding
Het wetsvoorstel strekt tot versterking en uitbreiding van
het afwikkelingskader voor verzekeraars. Deze toelichting
wordt gegeven in overeenstemming met de Minister voor
Rechtsbescherming.
Zoals bekend staat met name de levensverzekeringssector
onder druk. In het individuele levensverzekeringssegment
daalt het premievolume al gedurende een groot aantal
jaren en neemt de winstgevendheid af. Sinds 2008 daalt
het premie-inkomen in het individuele levenbedrijf jaarlijks
met een miljard euro of meer. Deze omzetdaling is onder
meer het gevolg van de introductie in 2008 van banksparen
als alternatief voor vermogensopbouw met een vergelijkbare fiscale behandeling. De omzetdaling is ook te wijten aan
een verminderd vertrouwen van de consument in de sector,
vanwege de in het verleden verkochte beleggingsverzekeringen. Tot slot worden alle levensverzekeraars, ook waar
sprake is van collectieve levensverzekeringsproducten,
geraakt door de langdurig lage rente. Omdat levensverzekeraars als gevolg van de lage rente lage beleggingsrendementen behalen op nieuwe beleggingen, kunnen ze
slechts lage rendementsgaranties aan klanten geven. Ook
neemt de waarde van hun verplichtingen toe.
Ook de schadeverzekeringssector staat onder druk. Technologische innovaties kunnen een negatieve invloed hebben op bestaande schadeverzekeraars. Door de situatie op
de levensverzekeringsmarkt zijn ook de groeiambities van
aanbieders op de schadeverzekeringsmarkt toegenomen,
waardoor als gevolg van de concurrentie de marges lager
zijn geworden. Ook de beleggingsrendementen zijn lager.60 Voorts voeren sommige schadeverzekeraars branches die kenmerken hebben van de levensverzekeringsbranche en daarvoor geldt grotendeels hetzelfde als hiervoor is opgemerkt ten aanzien van de levensverzekeringsbranche.
De Nederlandsche Bank (DNB) houdt prudentieel toezicht
op verzekeraars. Er kan echter nimmer uitgesloten worden
dat er een verzekeraar of verzekeringsgroep dusdanig in
de financiële problemen komt dat afwikkeling noodzakelijk
wordt. De polishouders, verzekerden en begunstigden van
verzekeringen zijn er bij gebaat dat er dan daadkrachtig
opgetreden wordt, zodat hun rechten zo min mogelijk worden geschaad.
Zoals ook in de kabinetsreactie op het rapport van de
Commissie Verzekeraars61 is aangegeven is het noodzakelijk om het huidige instrumentarium ten aanzien van herstel
59

60

61

Hoofdstuk ingevoegd door art. I, onderdeel OO van de Wet
herstel en afwikkeling verzekeraars (Stb. 2018, nr. 489)
(red.).
In 2015 is het premievolume bij schadeverzekeraars één
procent gedaald. Schadeverzekeraars behaalden een gemiddeld negatief resultaat van één procent. Alleen dankzij de opbrengsten van de beleggingen was het eindresultaat nog positief.
Kamerstuk 32.013, nr. 101. Zorgverzekeraars maakten geen
deel uit van dit onderzoek.
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en afwikkeling van (insolvente) verzekeraars aan te passen, te versterken en uit te breiden. Het ongecontroleerd
afwikkelen van een verzekeraar kan vanwege zijn maatschappelijke functie, het risico op besmettingseffecten
binnen een verzekeringsgroep en het effect op het vertrouwen in verzekeraars leiden tot aanzienlijke maatschappelijke onrust.
Om de belangen van polishouders ook wanneer een verzekeraar dusdanig in de financiële problemen is dat DNB de
vergunning intrekt, zo veel mogelijk te beschermen, is een
effectief en efficiënt kader voor de ordentelijke afwikkeling
van een verzekeraar wenselijk. Om die reden is het huidige
kader tegen het licht gehouden. Daaruit is de conclusie
getrokken dat het huidige instrumentarium ten aanzien van
herstel en afwikkeling van (insolvente) verzekeraars niet
optimaal kan functioneren in het huidige tijdsgewricht en
nodig versterkt en uitgebreid dient te worden. De huidige
wet- en regelgeving voorziet weliswaar reeds in interventiemogelijkheden voor de toezichthouder in geval van financiële problemen. Echter, onderdelen daarvan, zoals de
opvangregeling levensverzekeraars zijn inmiddels niet
meer goed toepasbaar gelet op de vernieuwde Europese
regels op het gebied van geoorloofde staatsteun.
Daar komt bij dat de ervaringen tijdens en na de kredietcrisis hebben geleerd dat ook de grootste verzekeraars worden geraakt door een dergelijke crisis. De opvangregeling
levensverzekeraars was destijds dan ook niet toepasbaar
mede omdat die regeling niet toereikend is voor grotere
levensverzekeraars. Ook is het huidige instrumentarium
niet ingericht op de grote aantallen polishouders die verzekeraars in de huidige tijd kunnen hebben. In het nieuwe
afwikkelingskader wordt daarom niet alleen rekening gehouden met de kans op financiële problemen bij een middelgrote of kleine levensverzekeraar, maar juist ook bij de
grote verzekeringsgroepen.
Hierbij is inspiratie opgedaan bij de zogenoemde Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions («Key Attributes» of KA) van de Financial Stability
Board van de G20 (hierna: FSB) en de nieuwe interventiemogelijkheden die de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD)62 voor banken biedt.
Omdat het bankenbedrijf en verzekeringsbedrijf van elkaar
verschillen, en ook binnen het verzekeringsbedrijf de verschillen groot kunnen zijn, is in dit wetsvoorstel gekozen
voor verschillende mogelijkheden voor afwikkeling. Het is
aan DNB om uit deze mogelijkheden de juiste te kiezen. Dit
is niet alleen afhankelijk van het soort verzekeraar die in
afwikkeling gaat, maar ook van de marktomstandigheden
waarin die betreffende verzekeraar in afwikkeling gaat. Het
gaat hier om maatwerk. Wat voorop staat is dat die onderdelen van het instrumentarium worden gebruikt waarbij de
62

Richtlijn 2014/59/EU van het Europees parlement en de Raad
van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een
kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG,
2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG,
2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en Verordeningen
(EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van het Europees
parlement en de Raad (PbEU 2014, L 173).
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polishouders (en in het verlengde daarvan, andere begunstigden van verzekeringen) het meest gebaat zijn.
Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: Het is goed om nog eens te markeren
dat Nederlandse verzekeraars te maken hebben met een
stevig prudentieel kader en dat DNB hier terecht streng op
toeziet, maar dat die regels niet altijd kunnen voorkomen
dat een verzekeraar in de problemen komt. We weten
allemaal, zeker na de crisis, dat het falen van een verzekeraar ook betekent dat de polishouders in grote problemen
kunnen komen, en dat dat vervolgens weer — sommige
leden verwezen daarnaar — kan betekenen dat er grote
maatschappelijke onrust ontstaat. Dat is zeer onwenselijk.
Wat we met elkaar willen en waar dit wetsvoorstel ook op
ziet, is dat we door tijdig en effectief in te grijpen die schade
zo veel mogelijk proberen te beperken. We zetten daarbij
heel nadrukkelijk de belangen van polishouders voorop.
Volgens mij is dat winst, en ik dank alle leden, die daar in
ieder geval in essentie hun steun voor hebben uitgesproken.
Kamerstuk 34.842, nr. 4 (advies RvS)
De financiële crisis heeft aangetoond dat er een tekort aan
adequate instrumenten bestond om doeltreffend te kunnen
omgaan met zwakke of falende banken. Het nieuwe Europese herstel- en afwikkelingskader dat in 2015 voor banken
en beleggingsinstellingen is vastgesteld (hierna:
BRRD)63 voorziet inmiddels in een afwikkelingsinstrumentarium.
De financiële crisis maakte zichtbaar dat ook verzekeraars
een systeemkritische rol in het financiële stelsel kunnen
vervullen; als onderdeel van financiële conglomeraten,
maar ook door bijvoorbeeld belegging van premies van
langlopende verzekeringen (bijv. levensverzekeringen),
herverzekeringsstructuren en activiteiten op secundaire
markten voor (verpakte) verzekeringen. Met name levensverzekeraars behalen thans al enige tijd, mede als gevolg
van langdurige lage rentestand, lage rendementen, terwijl
hoge verplichtingen uit verzekeringsovereenkomsten bestaan. Daarnaast drukken de woekerpolisaffaires op de
resultaten. De schadeverzekeringssector staat eveneens
63

Verordening (EU) nr. 806/2014 van het Europees Parlement
en de Raad van 15 juli 2014 tot vaststelling van eenvormige
regels en een eenvormige procedure voor de afwikkeling van
kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in
het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk afwikkelingsfonds en tot
wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PB 2014, L
225, blz. 1), en Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de totstandbrenging van een kader voor het herstel en de afwikkeling
van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot
wijziging van Richtlijn 82/891/EEG van de Raad en de Richtlijnen 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG,
2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU en 2013/36/EU en de
Verordeningen (EU) nr. 1093/2010 en (EU) nr. 648/2012, van
het Europees Parlement en de Raad (PB 2014, L 173, blz.
190), zoals geïmplementeerd in de Implementatiewet Europees kader voor herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (Stb. 2015, 431 en 435).
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onder druk. Volgens de toezichthouder, De Nederlandsche
Bank (DNB), dienen verzekeraars hun verandervermogen
te versterken en succesvol te innoveren, en zullen verzekeraars die daarin niet slagen, op zoek moeten naar alternatieven, bijvoorbeeld door een overname of door afbouw van
de activiteiten zoals de overnames van Vivat door Anbang
en van Delta Lloyd door Nationale-Nederlanden.64
Hoewel verzekeraars in veel opzichten op banken lijken, is
het verzekeringsbedrijf in bepaalde opzichten wezenlijk
anders dan het bankbedrijf. Zo is van zichtbare tijdsdruk die
bij (dreiging van) insolventie van een bank tot een bank run
kan leiden en tot redding van de instelling kan noodzaken,
bij verzekeraars geen sprake. Voor verzekerden worden de
gevolgen van een acute insolventie van bijvoorbeeld levensverzekeraars slechts op termijn, soms pas na jaren
merkbaar. Ook kennen verzekeraars geen stelsel dat vergelijkbaar is met het depositogarantiestelsel voor banken.
Bij (de dreiging van) insolventie kan grote schade optreden
voor polishouders, verzekerden en begunstigden van verzekeringen (hierna: polishouders), en kunnen de maatschappelijke gevolgen groot zijn, bijvoorbeeld bij levensverzekeringen die voorzien in uitkeringen voor levensonderhoud.65
Zoals de toelichting vermeldt, zal in verband met de specifieke kenmerken van verzekeraars bij insolventie van een
verzekeraar veelal niet zozeer het voortbestaan van de
instelling, als wel het behoud van waarde van polissen
(bescherming van de polishouders) van primair belang
worden geacht.
Er bestaat thans naast het reguliere faillissement (dat bij
verzekeraars alleen door DNB kan worden aangevraagd)
een aantal bijzondere wettelijke interventieregelingen. Deze
zijn echter onvoldoende consistent opgebouwd, en geven
onvoldoende ruimte voor maatwerk. Het gaat om de overdrachtsregeling, de noodregeling, en de opvangregeling
voor levensverzekeraars.66
Met de voorgestelde herordening en stroomlijning van de
huidige interventieregelingen in de Wft en de Faillissementswet waarin het wetsvoorstel voorziet, wordt beoogd
te komen tot een meer voorspelbaar en beter hanteerbaar
kader voor ordentelijke afwikkeling of faillissement, waarbij
adequaat rekening kan worden gehouden met de bijzondere kenmerken van verzekeraars en dat erop is gericht het
belang van de polishouders te beschermen. Daarbij worden
ook enkele knelpunten in het huidige instrumentarium

64
65

66

DNB, jaarverslag 2016, 29 maart 2017, blz. 60.
Zoals levensverzekering, overeenkomsten van schadeverzekering betreffende uitkeringen ter zake van ziekte, letsel of
overlijden en pensioenen, toegezegd aan werknemers van de
verzekeraar en hun nabestaanden.
Zie paragraaf 1 en 2 van de memorie van toelichting. De
verschillende regelingen overlappen ten dele en sommige
maatregelen zijn in bepaalde procedures wel, en andere niet
of maar beperkt mogelijk. De opvangregeling levensverzekeraars is daarnaast niet toereikend voor grotere levensverzekeraars; terwijl die juist systeemkritisch van aard kunnen zijn.
Ook is het huidige instrumentarium niet ingericht op de grote
aantallen polissen en polishouders die sommige verzekeraars
hebben.
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aangepakt die naar voren zijn gekomen bij recente praktijkervaringen.67
Het voorstel heeft in dat verband vooral toegevoegde
waarde door te voorzien in niet alleen het opstellen van
crisisplannen maar ook in het opstellen van afwikkelingsplannen, zodat verzekeraars beter op crisissituaties zijn
voorbereid, en ingeval de verzekeraar faalt, de afwikkeling
daarvan op een beheerste wijze kan plaatsvinden.
Anders dan bij banken is geen Europeesrechtelijk kader
voor de afwikkeling van verzekeraars tot stand gebracht.
Dit heeft gevolgen voor de mate waarin de met het wetsvoorstel geïntroduceerde instrumenten in internationale
verhoudingen kunnen worden toegepast. Wel hebben de
Financial Stability Board (FSB), de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) en de Europese autoriteit voor de verzekeringssector en de bedrijfspensioensector (EIOPA) aanbevelingen opgesteld, waaraan het wetsvoorstel, naast de interventiemogelijkheden die Europeesrechtelijk voor banken zijn vastgelegd in de BRRD, inspiratie ontleent.68
Kamerstuk 34.842 nr C
Nederland heeft anders dan een aantal West-Europese
landen – waaronder Denemarken, Duitsland, Frankrijk,
Spanje en het Verenigd Koninkrijk, en voor sommige soorten polissen ook Italië – geen garantiestelsel voor verzekeringspolishouders, behalve in de verplichte ziektekostenverzekering, zo brengen de leden van de D66-fractie, mede
namens de leden van de PvdA-fractie, onder de aandacht.
Deze leden vragen de regering waarom deze er niet voor
heeft gekozen om met dit wetsvoorstel een garantiestelsel
voor verzekerden in te voeren analoog aan de depositogarantie en de beleggerscompensatieregeling.
De leden van de D66-fractie merken terecht op dat Nederland, anders dan een aantal andere lidstaten, niet heeft
gekozen voor breed garantiestelsel voor verzekeringen. In
Nederland zijn slechts enkele specifieke typen verzekeringsovereenkomsten onderworpen aan een garantie. Het
betreft in ieder geval de zorgverzekering en aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. Voor andere schadeverzekeringen en voor levensverzekeringen bestaat niet een
dergelijk garantiestelsel en daar wordt ook thans niet voor
gekozen.
Van belang is in de eerste plaats om op te merken dat een
belangrijke grond voor de depositogarantie en beleggerscompensatie niet van toepassing is op verzekeringen.
Beide stelsels strekken er toe te voorkomen dat deposanten en beleggers zich bij dalend vertrouwen in de financiële
instelling geroepen voelen hun middelen weg te halen. Zij
verminderen, kort gezegd, het risico op een bank run. Dat
specifieke risico doet zich bij verzekeraars niet voor en een
garantiestelsel is om die reden dan ook niet nodig.
In de tweede plaats geldt dat verzekeringscrediteuren
(zowel bij een schade- als levensverzekeraar) een bijzon67

68

Zo is het bij een regulier faillissement van een verzekeraar
thans onmogelijk om voorafgaand aan de verificatievergadering uitkeringen uit levensverzekeringen te doen, ook al kunnen die noodzakelijk zijn voor levensonderhoud van de polishouder.
Zie memorie van toelichting, paragraaf 1.
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der bevoorrechte vordering op de boedel genieten. Dit
gegeven, in samenhang met het nieuwe regime uit dit
wetsvoorstel, betekent dat de schade voor polishouders in
afwikkeling of faillissement zoveel mogelijk beperkt kan
worden. Daarmee wordt het met een garantiestelsel beoogde effect – bescherming van polishouders – op een
andere wijze bereikt. Depositohouders bij een failliete bank
kennen niet een dergelijk bijzondere bevoorrechting. Zij zijn
weliswaar bevoorrecht schuldeiser, maar zij vinden in de
rangorde nog een aantal belangrijke crediteuren, zoals de
fiscus, voor zich.
Ten derde geldt dat een garantiestelsel – indien het ook
voor uitzonderlijke situaties een geloofwaardige dekking
dient te bieden – gegeven de omvangrijke Nederlandse
(levens-) verzekeringsmarkt een zeer kostbare aangelegenheid is die daardoor voor de polishouders aanmerkelijk
hogere kosten mee zou brengen. De af te geven garantie
zou in een dergelijk stelsel omvangrijk moeten zijn gegeven
de grote bedragen die bijvoorbeeld met een pensioenverzekering, kapitaalverzekering voor de eigen woning of
arbeidsongeschiktheidsverzekering, gemoeid kunnen zijn.
Ex post financiering van een garantiestelsel ligt daarbij,
vanwege de besmettingseffecten van het falen van een
middelgrote of grote verzekeraar, niet in de rede. Ex ante
financiering zou vergen dat zeer omvangrijke middelen
bijeen gebracht moeten worden, die daarmee worden
onttrokken aan de verzekeringssector, teneinde een geloofwaardige garantie te kunnen afgeven. Vanwege de
hoge kosten is niet wenselijk.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat een garantiestelsel voor bepaalde verzekeringen negatieve externe effecten kan hebben. Zo zou een garantie voor pensioenverzekeringen gevolgen kunnen hebben voor de positionering
van pensioenverzekeraars ten opzichte van de bedrijfstakof ondernemingspensioenfondsen. Voor deze fondsen
geldt immers geen garantie, aangezien aanspraken worden
bevroren of zelfs verlaagd in geval van tekorten bij het
betreffende fonds.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Internationale context; aanbevelingen van de Financial
Stability Board en EIOPA
Alhoewel het voorliggende wetsvoorstel, anders dan bijvoorbeeld het kader voor de afwikkeling van banken, geen
Europeesrechtelijke achtergrond heeft, is de internationale
context wel relevant. Een aantal internationale en Europese
organen heeft aanbevelingen en adviezen geschreven over
de wijze waarop een kader voor herstel en afwikkeling van
verzekeraars zou kunnen worden ingericht.
De G20 heeft de eerder genoemde KA in 2011 tijdens hun
top in Cannes bekrachtigd als de internationale standaard
voor afwikkelingsregimes. In aanvulling hierop is in 2014 op
verschillende onderwerpen een nadere toelichting aan de
KA toegevoegd, onder andere ten aanzien van verzekeraars.
De KA geven de hoofdelementen weer die volgens de FSB
nodig zijn voor een effectief afwikkelingsregime. Het doel
van een dergelijk regime is om afwikkeling van een verzekeraar uitvoerbaar te maken zonder ernstige systeemverstoringen en zonder belastingbetalers bloot te stellen aan
verliezen, terwijl vitale economische functies worden be-
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schermd door mechanismes die het mogelijk maken aandeelhouders en crediteuren verliezen te laten absorberen
op een manier die de hiërarchie in faillissement respecteert. Voor verzekeraars dient het afwikkelingsregime daarnaast nog een specifiek doel te hebben, namelijk de bescherming van de polishouders. Dit betekent echter niet dat
polishouders onder alle omstandigheden volledige beschermd zijn en sluit dan ook niet uit dat polishouders
verliezen moeten absorberen.
Een afwikkelingsregime voor verzekeraars moet:
• de polishouders beschermen;
• verliezen toebedelen aan de eigenaren (aandeelhouders) en crediteuren op een manier die de rangorde
van vorderingen in faillissement respecteert;
• niet afhankelijk zijn van publieke middelen;
• onnodige vernietiging van waarde voorkomen, en
daarom de kosten van afwikkeling minimaliseren;
• zorgen voor zoveel mogelijk snelheid, transparantie en
voorspelbaarheid;
• mandaat creëren voor samenwerking, informatieuitwisseling, coördinatie voor en tijdens afwikkeling,
zowel nationaal als internationaal;
• zorgen dat bedrijven zonder overlevingskansen de
markt ordentelijk kunnen verlaten;
• geloofwaardig zijn om zo marktdiscipline te versterken
en prikkels te geven voor oplossingen vanuit de markt;
en
• de continuïteit van belangrijke financiële diensten voor
het systeem garanderen.
De FSB identificeert in haar KA dan ook twaalf elementen
die zij als essentieel beschouwt voor een effectief afwikkelingsregime. De belangrijkste aanbevelingen worden hieronder nader toegelicht. Voor een beschrijving van hoe in dit
wetsvoorstel wordt tegemoetgekomen aan deze aanbevelingen wordt verwezen naar de relevante onderdelen van
deze memorie van toelichting waarin deze staan beschreven.
Ten minste alle significante verzekeraars dienen binnen het
bereik van het afwikkelingsregime te vallen. Dit wetsvoorstel is van toepassing op alle verzekeraars die onder het
prudentieel toezicht vallen van DNB en daarmee automatisch ook alle significante verzekeraars binnen Nederland.
Er moet tenminste één aangewezen bestuurlijke autoriteit
zijn die verantwoordelijk is voor de uitoefening van de
afwikkelingsbevoegdheden en operationeel onafhankelijk
is. Dit wetsvoorstel legt deze afwikkelingsbevoegdheden bij
DNB.
De afwikkelingsautoriteit dient bij de uitoefening van haar
bevoegdheden een aantal doelstellingen in acht te nemen
waaronder het beschermen van polishouders, het vermijden van onnodige waardevernietiging en het minimaliseren
van de algehele kosten van afwikkeling. De FSB geeft
expliciet aan dat deze doelstellingen niet als een rangschikking gezien moeten worden, en dat de afwikkelingsautoriteit afhankelijk van de specifieke omstandigheden van
het geval hierin een afweging moet maken.
Afwikkeling van een verzekeraar dient te beginnen wanneer deze niet langer overlevingskansen heeft of deze
waarschijnlijk niet meer zal hebben. Het afwikkelingsregime
dient hiervoor heldere standaarden of indicatoren te geven
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die richting kunnen geven aan de beslissing om een verzekeraar in resolutie te plaatsen.
Daarnaast dient de afwikkelingsautoriteit over een brede
set aan bevoegdheden te beschikken om in te kunnen
grijpen, waaronder de mogelijkheid tot bail-in. Deze bevoegdheden worden ook in het onderhavige wetsvoorstel
opgenomen.
Gezien de verstrekkende bevoegdheden in een afwikkelingsregime, dienen er enkele waarborgen te bestaan binnen een dergelijk regime. De belangrijkste hiervan is dat
het «No creditor worse off» (NCWO) principe wordt gerespecteerd. Dit principe stelt dat een schuldeiser of aandeelhouder in resolutie niet slechter af mag zijn dan in een
regulier faillissement waarin de onderneming wordt geliquideerd. Indien het NCWO principe wordt doorbroken dient er
een recht op schadeloosstelling bestaan. Hiervoor wordt in
dit wetsvoorstel een voorziening getroffen.
Ook dient de rangorde van schuldeisers in faillissement te
worden gerespecteerd. In het geval van bail-in betekent dit
dat bail-in plaatsvindt in de omgekeerde volgorde van die
waarin vorderingen in faillissement op de boedel zouden
worden verhaald. Dit betekent echter niet dat binnen dezelfde klasse van schuldeisers alle schuldeisers altijd gelijk
behandeld moeten worden. De afwikkelingsautoriteit dient
de mogelijkheid te hebben om af te wijken van het pari
passu principe wanneer dit tot een betere uitkomst leidt
voor alle schuldeisers of eventuele bredere negatieve
gevolgen van afwikkeling mitigeert. Een verschillende
behandeling mag echter niet leiden tot een schending van
het NCWO principe en ook niet tot een verschillende behandeling van polishouders met hetzelfde product of polis.
Deze waarborgen worden ook in dit wetsvoorstel opgenomen.
Ook dient de zekerheidstelling voor crediteuren door een
zekerheidsrecht geborgd te zijn. Hierbij beveelt de FSB aan
dat het juridisch kader hiervoor helder, transparant en
uitvoerbaar is zodat deze de effectieve implementatie van
afwikkelingsmaatregelen niet belemmert.
De afwikkelingsautoriteit dient op een regelmatige basis de
haalbaarheid en geloofwaardigheid van afwikkelingsstrategieën te evalueren. Indien deze niet toereikend zijn, dient
de afwikkelingsautoriteit de mogelijkheid te hebben om van
de verzekeraar te eisen dat hij maatregelen treft waardoor
afwikkeling wel mogelijk wordt.
Daarnaast dient er, tenminste voor alle significante verzekeraars, een doorlopend proces te bestaan voor herstel- en
afwikkelingsplanning. Verzekeraars dienen over robuuste
en geloofwaardige herstel- en afwikkelingsplannen te beschikken. Deze plannen moeten periodiek worden bijgewerkt.
In dit wetsvoorstel is geregeld dat alle verzekeringsgroepen
en zelfstandige verzekeraars die vallen onder de richtlijn
solvabiliteit II69 voorbereidende crisisplannen opstellen.
DNB stelt voor deze verzekeraars en verzekeringsgroepen
afwikkelingsplannen op en evalueert deze periodiek. Invulling van deze plannen dient proportioneel te zijn. Daarnaast
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krijgt DNB de bevoegdheid om van deze verzekeraars
aanpassingen te eisen indien zij niet goed afwikkelbaar
zijn. De verzekeraars met beperkte risico-omvang vallen
niet onder dit onderdeel van het wetsvoorstel.
Aanbevelingen vanuit EIOPA
Naast de FSB heeft ook de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) aanbevelingen uitgebracht in de vorm van een opinie. Deze opinie, genaamd Sound principles for Crisis Prevention, Management
and Resolution preparedness of NCAs, bevat enkele aanbevelingen specifiek gericht op het herstel en afwikkeling
van verzekeraars. Deze komen voor een belangrijk deel
overeen met de bovengenoemde aanbevelingen van de
FSB. De relevante aanbevelingen voor dit wetsvoorstel
worden hieronder nader toegelicht.
Verzekeraars, en op zijn minst de significante, dienen
herstelplannen op te stellen waarin de mogelijkheden zijn
geïdentificeerd waarmee de verzekeraar zijn financiële
positie kan verbeteren in tijden van stress. De door de
nationale wetgeving aangewezen autoriteit kan richtsnoeren uitbrengen of aanbevelingen doen voor het opstellen
van deze plannen. Daarnaast stelt de daartoe bevoegde
autoriteit een afwikkelingsplan op voor wanneer herstelacties niet langer toereikend zijn om de geconstateerde problemen bij een verzekeraar op te lossen. Het afwikkelingsplan dient in samenwerking met de verzekeraar te worden
opgesteld. Ook dient de haalbaarheid van de afwikkelstrategieën te worden bepaald door afwikkelbaarheid van de
verzekeraar te evalueren.
EIOPA beschrijft een proces van opeenvolgende fasen
voordat afwikkeling overwogen dient te worden, namelijk
van crisispreventie-toezicht-herstel-afwikkeling. Er dienen
dan ook specifieke triggers te worden bepaald wanneer
overgegaan wordt naar een volgende fase. Ook de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken autoriteiten dienen duidelijk aangegeven te zijn. EIOPA geeft aan
dat deze triggers normaal gesproken gebaseerd zijn op een
set aan financiële drempelwaarden, aangevuld met het
oordeel van deskundigen om zo een bepaalde mate van
flexibiliteit in te bouwen.
Een toezichthouder dient over een gevarieerd geheel van
maatregelen te beschikken om een verzekeraar af te kunnen wikkelen, zonder dat daarbij ernstige verstoringen van
het financiële systeem optreden of belastingbetalers worden blootgesteld aan verliezen, en waarbij tegelijkertijd
belangrijke economische functies worden beschermd.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
De leden van de fracties van de VVD, het CDA, D66 en
50PLUS vragen, kort gezegd, naar de stand van zaken ten
aanzien van Europese regels op dit terrein. Zij vragen of de
regering hiermee vooruit loopt op Europese regelgeving of
is die de komende jaren niet te verwachten? Wanneer is de
Europese regelgeving naar waarschijnlijkheid «klaar» voor
implementatie? Welke overweging ligt ten grondslag aan
het vooruitlopend instellen van een nationaal afwikkelingsproces, wanneer tegelijkertijd Europese regelgeving wordt
voorbereid?
Vooropgesteld wordt dat Nederland sterk voorstander is
van Europese harmonisatie op het terrein van herstel en
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afwikkeling van verzekeraars. Nederland zet zich daarvoor
ook in. Afwikkeling van verzekeraars of verzekeringsgroepen die over de grenzen van lidstaten actief zijn, wordt
bemoeilijkt door het ontbreken van een gemeenschappelijk
Europees kader.
Er is echter op dit moment geen concreet zicht op Europese harmonisatie van herstel en afwikkeling van verzekeraars. Er ligt geen wetgevend voorstel van de Europese
Commissie waarover kan worden onderhandeld, noch valt
een dergelijk wetgevend voorstel binnen afzienbare tijd te
verwachten. Om die reden valt dan ook niet te voorspellen
wanneer Europese regelgeving, zo die al tot stand komt,
klaar is voor implementatie in de Nederlandse wetgeving.
Het voorgaande betekent overigens niet dat op Europees
niveau geen aandacht bestaat voor dit onderwerp. Op 5 juli
2017 heeft EIOPA een opinie uitgebracht aan de instellingen van de Europese Unie waarin zij, kort gezegd, adviseert om over te gaan tot minimum harmonisatie van
raamwerken voor herstel en afwikkeling van verzekeraars.70 EIOPA stelt in die opinie een raamwerk voor dat
sterke overeenkomsten vertoont met het kader dat wordt
geschapen met het onderhavige wetsvoorstel. Aan deze
opinie ligt een brede consultatie ten grondslag waarop ook
door Nederland is gereageerd. De Kamer is over de inhoud
van die reactie op 23 februari 2017 geïnformeerd.71 Naar
aanleiding van deze opinie vindt op ambtelijk niveau overleg plaats tussen de diensten van de Europese Commissie
en vertegenwoordigers van de lidstaten over de wenselijkheid, opportuniteit en inhoud van stappen om te komen tot
harmonisatie. Nederland participeert daar actief in.
Dit proces is echter nog in de beginfase. Omdat de timing
en uitkomst van het Europese proces onzeker is en de
wenselijkheid van herziening van het nationale regime voor
de omgang met falende verzekeraars niet ter discussie
staat, acht ik het wenselijk om vooruitlopend op de Europese ontwikkelingen de voorgestelde aanpassingen door te
voeren.
De leden van de fracties van de SP en van het CDA vragen
welke lidstaten binnen de EU soortgelijke wetten hebben of
binnenkort krijgen. De leden van de VVD-fractie vragen of
kan worden ingegaan op de huidige wijze van afwikkeling
van verzekeraars in andere (EU)-lidstaten. In welke landen
speelt de bail-in nog meer een rol?
In de reeds genoemde EIOPA-opinie wordt een overzicht
gegeven van de bevoegdheden die in verschillende lidstaten bestaan ten aanzien van herstel en afwikkeling van
verzekeraars. Uit deze gegevens blijkt dat vrijwel alle lidstaten beschikken over bijzondere bevoegdheden ten aanzien
van falende verzekeraars. Daarbij geldt voorts dat vrijwel
alle bevoegdheden die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen
in een bepaalde vorm ook in andere lidstaten bestaan. Dit
geldt ook voor de vergaande bevoegdheden zoals toepassing van het instrument van bail-in, waarover volgens de
EIOPA-opinie een aantal lidstaten beschikt. Omdat de
70
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opinie «geanonimiseerd» is, valt niet eenvoudig te achterhalen welke lidstaten beschikken over welke bevoegdheden. Mij is in ieder geval bekend dat Frankrijk zeer recentelijk een herziening van het wettelijk regime voor de omgang
met falende verzekeraars heeft geïnitieerd, die gelijkenissen vertoont met het onderhavige voorstel.
De leden van de fracties van de VVD en het CDA vragen
hoe wordt omgegaan met het gelijke speelveld. Hoe wordt
voorkomen dat Nederlandse verzekeraars relatief minder
aantrekkelijk worden dan andere verzekeraars, die wellicht
zelfs minder stabiel zijn dan de Nederlandse? Hoe voorkomt de regering dat Nederland door de striktere regelgeving onaantrekkelijker wordt voor verzekeraars om zich te
vestigen? Bestaat er een risico op toezichtarbitrage, waarbij de vestigingsplaats van de verzekeraar wordt gekozen
op basis van het meest gunstige regime?
Vooropgesteld zij dat het overgrote deel van het wetsvoorstel zich richt op het bewerkstelligen van een ordentelijke
afwikkeling van een falende verzekeraar door DNB met
gebruikmaking van de in de Wet op het financieel toezicht
(Wft) opgenomen bevoegdheden of een ordentelijke liquidatie van het vermogen van een falende verzekeraar in
faillissement. Het grootste deel van het voorstel richt zich
anders gezegd op de situatie waarbij het gelijke speelveld
voor die betreffende verzekeraar niet langer van belang is.
Dit alles is in de eerste plaats in het belang van de polishouders. Echter, ook de verzekeraars zelf profiteren daarvan. Een ongecontroleerde afwikkeling van een falende
verzekeraar straalt negatief af op de andere partijen in de
verzekeringssector. Het is zeer wel denkbaar dat alle verzekeraars worden geconfronteerd met een vertrouwensverlies indien een verzekeraar faalt en deze verzekeraar niet
gecontroleerd kan worden afgewikkeld. Het nieuwe wettelijk kader kan vertrouwen scheppen voor polishouders en
biedt rechtszekerheid voor alle stakeholders.
Het voorgaande neemt niet weg dat er beperkte lasten zijn
verbonden aan het voorstel. Zo kent het voorstel de verplichting om voorbereidende crisisplannen te maken alsmede DNB te voorzien van informatie voor het opstellen
van de afwikkelingsplannen. Hieronder wordt in reactie op
vragen van de SP- en de VVD-fractie over de voorbereidingsfase nader toegelicht wat deze plannen inhouden en
wanneer zij dienen te worden opgesteld. Daarnaast krijgt
DNB de bevoegdheid tot het opleggen van maatregelen om
belemmeringen tot afwikkeling weg te nemen. Uit de reeds
gememoreerde EIOPA-opinie blijkt dat meerdere lidstaten
reeds dergelijke plannen eisen. Daarbij geldt dat deze
lasten niet van dien aard zijn dat zij doorslaggevend zouden zijn voor investerings- of vestigingsbeslissingen van
verzekeraars.
De leden van de fractie van het CDA vragen of het niet zo
zou kunnen zijn dat aandeelhouders van een verzekeraar
er voor pleiten een Nederlandse verzekeraar te vestigen in
een andere EU-lidstaat, bijvoorbeeld waar het toezichtregime geen of minder ruimte biedt voor een bail-in van
aandeelhouders.
Op grond van dit voorstel kan pas worden overgegaan tot
toepassing van de afwikkelingsbevoegdheden – waaronder
ook bail-in – indien een verzekeraar faalt of dreigt te falen.

© R.E. Batten januari 2020

DNB kan deze afwikkelbevoegdheden alleen toepassen
wanneer een verzekeraar failliet dreigt te gaan. Zou DNB
niet overgaan tot een bail-in, dan volgt er dus een faillissement (behoudens toepassing van de overdrachtsregeling).
Dit zou ertoe kunnen leiden dat de aandeelhouders hoe
dan ook hun investering kwijt zijn. Met andere woorden, dit
voorstel heeft niet tot gevolg dat aandeelhouders sneller of
meer verliezen zouden moeten lijden dan wanneer bail-in
niet zou kunnen worden toegepast en de verzekeraar
failliet gaat of een gedwongen overdracht wordt toegepast.
Dit komt ook tot uitdrukking in het No Creditor Worse Offbeginsel, op grond waarvan een aandeelhouder of
schuldeiser bij de afwikkeling via een bail-in niet slechter af
mag zijn dan wanneer de verzekeraar in faillissement zou
worden afgewikkeld. Op grond van het voorgaande kan
geconcludeerd worden dat het voorstel voor aandeelhouders geen aanleiding geeft om te kiezen voor vestiging van
de verzekeraar in andere lidstaten, bijvoorbeeld een lidstaat waar bail-in niet ter beschikking staat.
De leden van de fracties van de VVD en D66 vragen naar
de aansluiting van dit voorstel op mogelijke toekomstige
Europese initiatieven. Hoe wordt geborgd dat de Nederlandse wet correct aansluit bij de Europese regelgeving?
Verwacht de regering dat omzetting van een Europese
richtlijn na de aanname van het voorliggende wetsvoorstel
zal leiden tot extra kosten voor de sector? Leidt deze mogelijk snel wijzigende wetgeving niet tot «zigzagbeleid»?
Zoals hierboven reeds is opgemerkt valt een Europese
richtlijn die in de Nederlandse wetgeving moet worden
omgezet niet op korte termijn te verwachten. Er is aldus
geen sprake van snel wijzigende wetgeving of «zigzagbeleid». De Nederlandse regering zal zich vanzelfsprekend bij
een wetgevingsinitiatief van de Europese Commissie inzetten om dit zoveel mogelijk te laten aansluiten bij hetgeen al
in de nationale wetgeving is geregeld. Daarbij komt dat
hetgeen EIOPA in haar opinie als kader voorstelt sterke
gelijkenissen vertoont met het Nederlandse raamwerk dat
weer is geïnspireerd op de nationale implementatie van de
Europese richtlijn herstel en afwikkeling van banken
(BRRD).
De leden van de fractie van de VVD vragen of het principe
van «no creditor worse off» (NCWO) gevolgd is in de eerdere afwikkeling van financiële instellingen in Nederland.
Zo nee, creëert het dan alsnog een rechtsgrond voor
claims uit die transacties?
De huidige wetgeving kent een norm die enige gelijkenissen vertoont met het NCWO-beginsel. De artikelen 6:8 en
6:9 van de Wet op het financieel toezicht, die van toepassing zijn bij een onteigening op grond van artikel 6:2 van de
Wet op het financieel toezicht, bepalen dat een rechthebbende ten aanzien van een onteigend vermogensbestanddeel of effect recht heeft op schadeloosstelling. De schadeloosstelling vormt een volledige vergoeding voor de schade
die hij rechtstreeks en noodzakelijk door het verlies van zijn
vermogensbestanddeel, effect of vordering of vervallen
recht lijdt. Vergoed wordt de werkelijke waarde die het
onteigende vermogensbestanddeel of effect heeft. Bij het
bepalen van de werkelijke waarde wordt uitgegaan van het
te verwachten toekomstperspectief van de betrokken finan-
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ciële onderneming in de situatie dat geen onteigening zou
hebben plaatsgevonden, en de prijs die, gegeven dat toekomstperspectief, op het tijdstip van onteigening zou zijn tot
stand gekomen bij een veronderstelde vrije koop in het
economische verkeer tussen de onteigende als redelijk
handelende verkoper en de onteigenaar als redelijk handelende koper. Op grond van deze artikelen wordt thans bij
de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam
geprocedeerd over een schadeloosstelling voor de in 2013
onteigende aandeelhouders en schuldeisers van SNS
REAAL en SNS Bank.
Deze bepalingen zijn van overeenkomstige toepassing op
een overdracht van aandelen ingevolge Afdeling 3.5.4a.
van de Wet op het financieel toezicht (de overdrachtsregeling van verzekeraars). Op grond hiervan wordt thans door
de voormalig aandeelhouders van Levensverzekeraar
Conservatrix geprocedeerd bij de Ondernemingskamer van
het Gerechtshof Amsterdam.
Het NCWO-beginsel is echter in deze vorm pas bij de
implementatie van de Europese richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen binnen dat
kader in de Nederlandse wetgeving (artikel 3A:20 van de
Wet op het financieel toezicht) neergelegd. Het onderhavige wetsvoorstel heeft geen terugwerkende kracht en creeert ook geen nieuwe grond voor aansprakelijkheidsvorderingen bij eerdere interventies.
Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: De eerste vraag die ik wil beantwoorden
is van de heer Snels. Hij vroeg of het echt zo is dat verzekerden niet slechter af zijn bij een bail-in dan bij een faillissement. Het antwoord is heel simpel: ja, daar hebben we
ons echt van vergewist. Ik kan de keiharde garantie geven
dat de verzekerde die hiermee te maken heeft, ook beter af
is. De polishouder hoeft daar — dat is denk ik ook goed
nieuws — niet zelf achteraan te gaan. Een onafhankelijke
deskundige gaat ook berekenen dat de polishouder beter af
is en zal vervolgens toetsen of aan de zogenaamde
NCWO-regel is voldaan.
[…] Voorzitter. Dan het tweede, vrij uitgebreide blokje:
Europa. Volgens mij verwezen alle leden daarnaar. De
heer Paternotte verwees ernaar, de heer Van der Linde
had het erover en de heer Snels heb ik erover gehoord. De
vraag die zij allemaal gesteld hebben, of waar zij in hun
tekst naar verwezen hebben is: waarom is er nou eigenlijk
geen Europees voorstel? Is dat niet gek? Ja, in zekere zin
is dat natuurlijk gek. Dat is een deel van het eerlijke antwoord. Je zou willen dat dat er ook komt. Nederland wil ook
graag dat dat er komt. Een van de redenen is dat er grote
verschillen tussen de verzekeringssectoren in de diverse
lidstaten zijn. Sommige lidstaten hebben geen grote levensverzekeraars en voelen daarom minder urgentie. Het
is dus een zo mogelijk nog rijker geschakeerd landschap
qua variatie dan het bankenlandschap. Sommige lidstaten
zijn vervolgens weer voorstander van een garantiestelsel in
plaats van een resolutieraamwerk, en sommige lidstaten
willen überhaupt niks. Volgens mij vroeg de heer Paternotte
nog specifiek: hoe lang gaan we nog wachten? Nou, de
Europese Commissie heeft in ieder geval aangegeven dat
er eerst een nieuwe Commissaris zal moeten aantreden
voordat er een initiatief wordt genomen. Ik kan er niets
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anders van maken. Ik zie de heer Paternotte naar het
plafond kijken. Het zou goed zijn als het er wel komt.
Dan vroeg de heer Paternotte, en volgens mij ook de heer
Snels, of ik het er nou mee eens ben dat een lappendeken
van nationale regelingen onwenselijk is, en wat daar de
gevolgen van zijn; ik zeg het even in mijn woorden. Voor de
goede orde: het kabinet is voor harmonisatie. Ik meen
geproefd te hebben dat de Kamer ook in belangrijke mate
voor harmonisatie is. Dat maakt het simpeler en vermoedelijk beter. Maar daar hebben we natuurlijk wel veel van die
andere lidstaten bij nodig.
De heren Van der Linde en Paternotte vroegen hoe ons
voorstel zich verhoudt tot het Franse voorstel. Dan ga ik zo
meteen ook nog wat positiefs zeggen over de Europese
context. Het Franse voorstel lijkt zeer sterk op ons voorstel.
Ze gaan een eind in dezelfde richting. Frankrijk is interessant genoeg ook voorstander van de mogelijkheid van een
bail-in — dat is een van de verschillen — maar zou dat dan
weer graag in Europees verband regelen. Je zou natuurlijk
kunnen inzetten op het enthousiasmeren van de Commissie om juist verder te werken langs de lijnen van de landen
die het verst zijn. Dan zal er nadrukkelijk gekeken worden
naar de Franse en de Nederlandse situatie. Dat hoop ik
tenminste, en dat zal ik ook proberen te entameren. Geeft
dat garanties? Geeft dat bijvoorbeeld de garantie — dat
zeg ik in de richting van de heer Van der Linde — dat we
vervolgens niet toch een deel van het huiswerk opnieuw
moeten doen? Helaas niet, maar het Franse en het Nederlandse voorstel zouden, wanneer beide in wetgeving zijn
omgezet, wel echt mede de goede weg kunnen wijzen.
In dit verband vroeg de heer Ronnes nog twee dingen. Het
ene was of ik het onderwerp harmonisatie op de agenda
kan houden. Zijn tweede vraag was of ik dan ook kan uitleggen dat ik tegen een verzekeringsunie ben. Met beide
punten ben ik het eens. We moeten het wel op de agenda
houden, en Nederland is geen voorstander van een verzekeringsunie.
Voorzitter. Volgens mij waren dat de vragen in het Europese blok. Ik kijk nog even heel snel of ik iedereen heb meegenomen. Volgens mij heb ik dat gedaan.
[…] De heer Ronnes (CDA): Voorzitter. Ik overwoog even
om een motie in te dienen op het punt van de verzekeringsunie. Gezien de duidelijke toezegging die de minister
wel doet, wil ik dat niet doen. Ik wil van deze tweede termijn
gebruikmaken om nog een keer duidelijk te definiëren of we
precies hetzelfde bedoelen. De Commissie verzekeraars
heeft in 2015 het rapport "Nieuw leven voor verzekeraars"
in het leven geroepen, waarin ze pleit voor een centrale rol
in een verzekeringsunie. Dat geeft algauw de verwachting
dat dit een beetje hetzelfde betekent als de bankenunie.
Om de definitie helder te hebben, is mijn vraag aan de
minister daarom nogmaals of de regering bij een harmonisatie van regels rond verzekeraars geen stappen wil zetten
richting een verzekeringsunie waarbij sprake is van het
delen van risico's tussen lidstaten en systemen, zoals een
gemeenschappelijk afwikkelingsfonds. Kan de minister de
helderheid verschaffen dat we dat in elk geval niet willen
met elkaar?
Dank u wel, voorzitter.
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[…] Minister Hoekstra: Voorzitter. Om dat laatste meteen af
te wikkelen: dat kan ik onomwonden toezeggen aan de
heer Ronnes.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
De leden van de SP-fractie vragen de regering in welke
situaties de interventieladder die nu bestaat niet afdoende
is: gaat het dan om acute solvabiliteits- of liquiditeitsproblemen? Is in die situaties het afwikkelen altijd de beste
keuze?
Met de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II zijn de
eisen met betrekking tot verplichte (vervolg)stappen voor
verzekeraars die zich in financiële moeilijkheden bevinden
stringenter geworden en kan DNB gehouden zijn bepaalde
handhavingsmaatregelen ten aanzien van een dergelijke
verzekeraar te nemen. Zodra sprake is van onderschrijding
van het solvabiliteitskapitaalvereiste (solvency capital requirement; de SCR), dient de verzekeraar de toezichthouder
daarvan op de hoogte te brengen. Dat geldt ook indien hij
voorziet dat binnen drie maanden mogelijk niet aan dat
vereiste wordt voldaan. Binnen twee maanden na constatering van de onderschrijding dient de verzekeraar een herstelplan aan de toezichthouder te presenteren. In beginsel
geldt dat de SCR binnen zes maanden na constatering van
de onderschrijding weer op peil dient te zijn gebracht.
Gedurende de periode van onderschrijding zal de verzekeraar onder intensiever toezicht staan.
Op het moment dat de verzekeraar over onvoldoende
kapitaal beschikt om dekking van het minimumkapitaalvereiste (minimal capital requirement; de MCR) te garanderen,
of het vermoeden heeft dat dit binnen drie maanden zal
gebeuren, moet de toezichthouder ook hiervan op de hoogte worden gebracht. In dit geval is de verzekeraar verplicht
een financieel kortetermijnplan op te stellen, waarin vermeld staat op welke wijze en binnen welke termijn weer
aan de solvabiliteitseisen voldaan zal worden. Daarna moet
binnen drie maanden de MCR weer op peil zijn. De toezichthouder zal maatregelen treffen indien de MCR niet of
niet tijdig wordt bereikt. Het optreden van de toezichthouder
is dan gericht op het treffen van maatregelen om de solvabiliteit van de betrokken verzekeraar te verbeteren. Bovendien heeft de toezichthouder de bevoegdheid om de vrije
beschikking over de beleggingen te beperken. Als de toezichthouder van mening is dat het financieel kortetermijnplan onvoldoende is voor herstel, of als de verzekeraar er
niet in slaagt binnen drie maanden te voldoen aan de MCR,
is de toezichthouder gehouden om de vergunning van de
verzekeraar in te trekken.
Alhoewel de doorlopende prudentiële eisen stevig zijn en
de toezichthouder op de naleving daarvan ook streng
toeziet, valt niet uit te sluiten dat een verzekeraar in financiële problemen komt. Die problemen kunnen van velerlei
aard zijn, waaronder solvabiliteitsproblemen. Denkbaar is
dat door een samenloop van voor de verzekeraar negatieve ontwikkelingen, zoals bij een levensverzekeraar een
onverwachte ontwikkeling in de sterftecijfers in combinatie
met een daling van de waarde zijn activa, een verzekeraar
door de solvabiliteitsvereisten zakt. De handhavingsmaatregelen van de toezichthouder (ook wel in z’n algemeenheid aangeduid als interventieladder) uit de richtlijn solvabiliteit II en Wft scheppen een kader waarbinnen de verzeke-
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raar die problemen, zodra ze zich materialiseren, dient op
te lossen.
Het is echter niet uit te sluiten dat de verzekeraar daar niet
op eigen kracht in slaagt. De herstelmogelijkheden kunnen
onvoldoende zijn om de problemen te adresseren. Als de
verzekeraar er niet slaagt binnen drie maanden te voldoen
aan de MCR, is DNB gehouden de vergunning van de
verzekeraar in te trekken (en als gevolg daarvan tevens de
beschikkingsbevoegdheid van de verzekeraar over zijn
waarden te beperken). Veelal resteert dan slechts liquidatie
van de verzekeraar. Onder het nieuwe kader zal moeten
worden beoordeeld of de verzekeraar in faillissement wordt
geliquideerd of dat hij door DNB wordt afgewikkeld. De
wijze van afwikkeling hangt af van de omstandigheden van
het geval, bijvoorbeeld van het antwoord op de vraag of
een doorstart mogelijk is dan wel of de verzekeringsportefeuille kan worden overgedragen.
De leden van de fractie van de SP vragen of de aanbevelingen van de Financial Stability Board (FSB) al redelijk
gewaarborgd zijn in de huidige regels rond financiële prudentie, toezicht op en handhaving van solvabiliteit en afhandeling bij faillissementen. Kan de regering helder weergeven wat nú geregeld is, in welke wet of handhavingskader en wat precies wordt toegevoegd met dit wetsvoorstel?
De aanbevelingen van de FSB die zijn neergelegd in de
Key Attributes en worden genoemd in de memorie van
toelichting zijn tot de inwerkingtreding van dit voorstel voor
verzekeraars nog niet in de Nederlandse wetgeving verankerd.
De Nederlandse wetgeving biedt, ter implementatie van de
richtlijn solvabiliteit II, in de Wet op het financieel toezicht
een uitgebreid normenkader voor de prudentiele eisen
aan going concern verzekeraars; met andere woorden voor
verzekeraars die met een vergunning actief deelnemen aan
de verzekeringsmarkt. Daarnaast is in de wetgeving thans
een aantal regelingen opgenomen voor falende verzekeraars: de opvangregeling levensverzekeraars, de overdrachtsregeling en de noodregeling. In de memorie van
toelichting is uiteen gezet waarom deze regelingen niet
langer voldoen. Om die reden en met inachtneming van de
aanbevelingen van de FSB en EIOPA wordt de onderhavige regeling voorgesteld.
In het wetsvoorstel worden in de Wft regels gegeven over
de (voorbereiding op) de afwikkeling van een falende verzekeraar door DNB met gebruikmaking van de in de Wft
opgenomen bevoegdheden. Er worden regels gesteld over
voorbereidende crisisplannen die de verzekeraars zelf
zullen moeten opstellen, over afwikkelingsplannen die DNB
zal moeten maken en over de instrumenten en bevoegdheden die DNB ter beschikking staan wanneer tot afwikkeling
van een verzekeraar moet worden overgegaan.
In het wetsvoorstel wordt in de Faillissementswet daarnaast
de faillissementsprocedure voor verzekeraars herzien
teneinde te voorkomen dat polishouders die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van een verzekeringsuitkering na het uitspreken van een faillissement gedurende
langere tijd geen uitkeringen kunnen ontvangen. De wet
beschrijft een aantal situaties waarin wordt aangenomen
dat de polishouder voor zijn levensonderhoud afhankelijk is
van een verzekeringsuitkering. Dit is de regeling van de
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tussentijdse uitkeringen in faillissement. Voorts worden
onderdelen van de bestaande noodregeling in de Wft, die
zal vervallen, overgebracht naar het faillissement.
De leden van de SP-fractie vragen de regering een helder
overzicht te geven welke fases te voorzien zijn bij een
afwikkeling en welke uitkomsten die afwikkeling kan hebben?
Op de volgende bladzijde is gepoogd schematisch (en
vereenvoudigd) het proces van afwikkeling door DNB weer
te geven.
Planningsfase

Afwikkelingsfase

Door ondernemingen op te stellen
voorbereidend crisisplan
Door DNB op te stellen afwikkelingsplan
Ex-ante waardering en besluitvorming
over afwikkeling.
Beantwoording van de vragen: Faalt
de verzekeraar? Is er een alternatief?
Is afwikkeling in het openbaar belang?
Toepassing van de afwikkelingsinstrumenten, waaronder ook bail-in.
Mogelijke uitkomsten:
- Doorstart van de verzekeraars na
herstel van de financiële positie,
mogelijk na bail-in.
- Overdracht van de verzekeringsportefeuille aan andere partij, mogelijk na bail-in, en liquidatie van
de verzekeraar.
Ex-post waardering om te bepalen of
er aan de NCWO-eis is voldaan.
Mogelijk schadeloosstelling.

Kamerstuk 34.842, nr. 3
§ 2. Bestaand instrumentarium
In de huidige wet bestaan ter voorkoming van een liquidatie
in faillissement of ter voorbereiding van een ordelijke liquidatie in faillissement verschillende procedures naast elkaar:
de overdrachtsregeling, de noodregeling – al dan niet met
een overdrachtsplan – en de opvangregeling voor levensverzekeraars. Voor een deel overlappen deze procedures
elkaar. Zo is een overdracht van activa en passiva of de
portefeuille niet alleen in de overdrachtsregeling en de
noodregeling mogelijk, maar ook in de opvangregeling
levensverzekeraars. Tegelijkertijd zijn in de ene procedure
maatregelen mogelijk die in een andere procedure niet
mogelijk, of slechts onder bepaalde voorwaarden mogelijk
zijn, zonder dat voor dat verschil goede gronden bestaan.
Als voorbeeld kan worden genoemd dat in een overdrachtsplan in een noodregeling kan worden voorzien in
een wijziging van de verzekering, met inbegrip van verkorting en de duur, maar dat in de noodregeling zonder overdracht een dergelijke wijziging van de verzekeringsovereenkomst niet mogelijk is.
Het verdient de voorkeur een unieke, alomvattende procedure in te voeren, waarbinnen DNB voor de maatregel kan
kiezen die in een concreet geval het meest passend is. Dit
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leidt ertoe dat de bestaande procedures worden omgevormd tot een afwikkelingsinstrumentarium. Dit afwikkelingsinstrumentarium voor verzekeraars wordt, waar mogelijk, op dezelfde leest geschoeid als het afwikkelingsinstrumentarium voor banken en beleggingsondernemingen in de
artikelen 3A:27 en volgende. De overdrachtsregeling, de
noodregeling en de opvangregeling voor levensverzekeraars worden afgeschaft en daarvoor in de plaats komt een
ander afwikkelingsinstrumentarium en worden bepaalde
bevoegdheden van de noodregeling overgeheveld naar de
Faillissementswet.
Overdrachtsregeling
Met betrekking tot het afschaffen van de overdrachtsregeling wordt het volgende opgemerkt. De bestaande overdrachtsregeling voorziet in de mogelijkheid dat activa of
passiva dan wel door de probleeminstelling uitgegeven
aandelen worden overgedragen. DNB legt ter goedkeuring
aan de rechtbank een overdrachtsplan voor. Wanneer de
rechtbank het overdrachtsplan goedkeurt, gaan de daarin
opgenomen activa of passiva dan wel eigendomsinstrumenten over. Voor de uitvoering van de overdracht kan een
overdrager worden benoemd. In de regeling inzake afwikkeling van banken zijn deze overdrachtsmogelijkheden
overgenomen, met het grote verschil dat DNB zelf de activa
of passiva dan wel de eigendomsinstrumenten doet overgaan. Hieronder wordt nader erop ingegaan dat in de afwikkelingsregeling voor banken de overdrachtsmogelijkheden worden ingedeeld op basis van een ander criterium
dan in de nu bestaande overdrachtsregeling, maar inhoudelijk is er geen verschil: de overgang kan betrekking hebben op activa of passiva dan wel door of met medewerking
van de entiteit in afwikkeling uitgegeven eigendomsinstrumenten, welke kunnen overgaan op een private derde, een
overbruggingsinstelling of een entiteit voor het beheer van
activa of passiva. Dat is zo en blijft zo.
Noodregeling
Met betrekking tot het afschaffen van de noodregeling
wordt het volgende opgemerkt. De noodregeling kent drie
varianten: de saneringsvariant, de liquidatievariant, en een
combinatie van beide varianten, afhankelijk van de machtiging die de rechtbank heeft verleend (art. 3:163, eerste lid,
onderdelen a, b onderscheidenlijk c). In alle drie de varianten verliezen de organen van de bank of verzekeraar hun
bevoegdheden geheel of grotendeels. Deze bevoegdheden
gaan over op een of meer bewindvoerders.
De toegevoegde waarde van de saneringsvariant kan
reeds onder het bestaande recht worden betwijfeld. De
curator in faillissement en de bewindvoerder in de noodregeling kunnen beide activa overdragen; het onderscheid
tussen beide procedures is kunstmatig met dien verstande
dat de curator thans nog de bevoegdheid ontbeert om
wijzigingen in verzekeringsovereenkomsten aan te brengen
ten behoeve van een overdracht of de duur daarvan te
verkorten; nu die bevoegdheid bij dit wetsvoorstel aan de
curator wordt gegeven, is er nog minder reden voor het
bestaan van de noodregeling naast het faillissement.
De toegevoegde waarde van de saneringsvariant neemt na
de invoering van een afwikkelingsinstrumentarium nog
verder af. In de noodregeling kan de bewindvoerder de
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activa of passiva overdragen aan een derde. In de nu
voorgestelde regeling doet DNB de activa of passiva dan
wel de eigendomsinstrumenten zelf overgaan. Wat met de
saneringsvariant van de noodregeling wordt beoogd, namelijk het voorkomen van een faillissement of de voorbereiding van een ordelijke liquidatie in faillissement, wordt in de
nieuwe regeling bereikt met het afwikkelingsinstrumentarium. De saneringsvariant zal dan ook onvoldoende bestaansrecht hebben naast het nieuwe afwikkelinginstrumentarium.
Voorts rijst de vraag of de liquidatievariant van de noodregeling voldoende toegevoegde waarde heeft naast het
faillissement. Voortschrijdend inzicht heeft ertoe geleid
deze vraag ontkennend te beantwoorden. In beide procedures kan een liquidatie plaatsvinden. De verschillen tussen beide liquidaties zijn zo gering dat er geen goede
gronden zijn voor het naast elkaar laten voortbestaan van
deze twee procedures.
In de combinatievariant krijgt de bewindvoerder een machtiging tot zowel sanering als liquidatie. De gedachte achter
deze variant is dat de bewindvoerder onderzoekt of sanering mogelijk is en zo niet, overgaat tot liquidatie. In de
praktijk heeft DNB een dergelijk onderzoek reeds lang
uitgevoerd. De veronderstelling dat een dergelijk onderzoek
pas door de bewindvoerder wordt uitgevoerd, dan wel dat
een door de bewindvoerder uitgevoerd onderzoek tot andere uitkomsten zou leiden dan een eerder door DNB uitgevoerd onderzoek, is dan ook niet realistisch. Deze variant
heeft daardoor in de praktijk geen toegevoegde waarde ten
opzichte van de andere twee varianten, die, zoals hierboven reeds opgemerkt, elk voor zich reeds onvoldoende
bestaansrecht hebben naast het in te voeren afwikkelingsinstrumentarium en het bestaande faillissement.
De conclusie is dat het nieuwe afwikkelingsinstrumentarium
de noodregeling overbodig maakt. Het is evenwel niet de
bedoeling om met het schrappen van de noodregeling
bevoegdheden die aan de bewindvoerder in de noodregeling wel maar aan de curator in faillissement niet zijn toegekend en die nuttig kunnen zijn, in de situatie dat een verzekeraar in faillissement wordt geliquideerd, te laten vervallen. Om die reden wordt een aantal bevoegdheden uit de
noodregeling overgebracht naar de Faillissementswet. Het
betreft in ieder geval de machtiging aan de bewindvoerder
om tot overdracht van verzekeringsovereenkomsten van
een verzekeraar over te gaan zonder dat daarvoor instemming van de polishouders is vereist alsmede de bevoegdheid van de bewindvoerder om met machtiging van de
rechter bij overdracht van rechten en verplichtingen krachtens verzekering over te gaan tot wijziging van de verzekeringsovereenkomsten, alsmede om de duur van de verzekering te verkorten (art. 3:195, eerste lid).
Opvangregeling levensverzekeraars
Een van de thans geldende instrumenten om problemen bij
een verzekeraar het hoofd te bieden is de zogenoemde
opvangregeling levensverzekeraars.72
Naar aanleiding van het faillissement van levensverzekeraar Vie d’Or in 199573 is overwogen dat de toenmalige
72
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Afdeling 3.5.4. Wft.
Nadat in 1993 de noodregeling was uitgesproken.
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Verzekeringskamer (nu DNB) met een snelle toetsing
vooraf door de rechter de bevoegdheid zou moeten krijgen
om een levensverzekeraar te dwingen zijn portefeuille over
te dragen voordat de situatie dusdanig was verslechterd
dat korting van de rechten van polishouders noodzakelijk
werd.
DNB kan in het kader van de opvangregeling besluiten tot
herverzekering door een opvanginstelling of overdracht van
de portefeuille aan een opvanginstelling. 74 In geval van
herverzekering van de portefeuille worden de verplichtingen van de levensverzekeraar uit directe verzekering geheel of gedeeltelijk herverzekerd bij een door DNB aan te
wijzen opvanginstelling. In geval van overdracht van de
portefeuille worden de rechten en verplichtingen van de
levensverzekeraar uit directe verzekering overgedragen
aan een door DNB aan te wijzen opvanginstelling. De
opvanginstelling brengt daarbij het solvabiliteitskapitaalvereiste op de vereiste omvang. Voor de uitvoering van de
opvangregeling wordt een bedrag beschikbaar gesteld. Dit
bedrag is ten hoogste circa 134 miljoen euro per opvang en
wordt gefinancierd door de sector. De opvangregeling was
door de beperking van de beschikbaar te stellen middelen
bedoeld om kleine en middelgrote levensverzekeraars op
te vangen en biedt geen soelaas voor de grootste levensverzekeraars. Ten tijde van het ontwerpen van de regeling
waren er meer kleine en middelgrote levensverzekeraars.
Indertijd waren er in totaal ongeveer 100 levensverzekeraars, nu ongeveer 40. Door consolidatie in de markt is de
inzetbaarheid van de regeling sterk verminderd. Bovendien
is de opvangregeling beperkt tot levensverzekeraars en
biedt het geen soelaas voor andere verzekeraars.
Op 10 juli 2013 heeft de Europese Commissie (EC) een
nieuwe bankenmededeling gepubliceerd voor de beoordeling van steunmaatregelen vanaf 1 augustus 2013. 75 Deze
mededeling, alhoewel vooral geënt op banken, geldt evenzeer voor steun aan verzekeraars. Vanaf 1 augustus 2013
geldt dat een verzekeraar voordat staatssteun kan worden
ontvangen eerst alle andere kapitaal genererende maatregelen moet uitputten, inclusief de omzetting van achtergestelde schuld. Lidstaten zullen daarbij, voordat aan een
verzekeraar steun mag worden verleend, ervoor moeten
zorgen dat de aandeelhouders en houders van achtergesteld kapitaal voor de vereiste bijdrage zorgen. Ook mogen
bedrijven niet bevoordeeld worden door de steun.
Onder het nieuwe staatssteunregime mag bij een verplichte
portefeuilleoverdracht of verplichte herverzekering geen
solvabiliteitssteun worden verstrekt zonder bijvoorbeeld de
volledige afschrijving van achtergestelde schuld en het
aandelenkapitaal. Hierin voorziet de huidige regeling niet.
Ook kan er een nieuwe concurrent in de markt ontstaan
met behulp van staatssteun (opvang NV) en het is de vraag
hoe de EC dit nu zal beoordelen. De EC zal kijken in hoeverre aandeelhouders, verzekeraar en polishouders die
een bedrijf voeren beter af zijn dan bij een faillissement.
Indien de opvang NV fungeert als afwikkelinstelling voor
74
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Artikel 3:152 Wft.
Mededeling van de Europese Commissie betreffende de
toepassing vanaf 1 augustus 2013 van de staatssteunregels
op maatregelen ter ondersteuning van banken in het kader
van de financiële crisis («Bankenmededeling»).
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portefeuilles van verzekeraars die in de problemen komen,
ontstaat er geen concurrent, maar dat is nu juist niet de
bedoeling. De bedoeling van de opvang NV is de portefeuille uiteindelijk weer te verkopen, maar indien dat niet lukt,
kan de NV voortgaan als een gewone verzekeraar.
Voorts rijst de vraag in hoeverre de opvangregeling onder
het regime van de richtlijn solvabiliteit II nog werkt. Belangrijk onderscheid tussen de richtlijn solvabiliteit I en de richtlijn solvabiliteit II is het feit dat de solvabiliteitsvereisten
risicogeoriënteerd zijn geworden. Die vereisten worden dan
ook niet langer alleen bepaald door de verzekeringstechnische risico’s zoals onder de richtlijn solvabiliteit I het geval
was maar ook op beleggingsrisico’s, operationele risico’s
en tegenpartijrisico’s. Door herverzekering wordt het verzekeringstechnische risico verlaagd. De mate waarin dit risico
wordt verlaagd is echter afhankelijk van de mate van risicooverdracht en wordt deels teniet gedaan door het tegenpartijrisico jegens de herverzekeraar. Per saldo zal het effect
van herverzekering op de solvabiliteitsvereiste onder de
richtlijn solvabiliteit II naar verwachting minder groot zijn
dan onder de richtlijn solvabiliteit I.
De conclusie luidt dat de opvangregeling in de huidige
vorm niet effectief kan zijn. Onderdelen (zoals de verplichte
portefeuilleoverdracht) komen wel terug in het nieuwe
afwikkelingskader zodat het gedachtegoed achter de opvangregeling, levensverzekeringsportefeuilles zo veel
mogelijk continueren, wel in stand blijft.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
Bestaand instrumentarium
De leden van de D66-fractie vragen hoe vaak de afgelopen
tien jaar gebruik is gemaakt van de «individuele bestaande
instrumenten». De leden van de VVD-fractie vragen onder
het kopje «overdrachtsregeling» wat de ervaringen zijn met
het huidige instrumentarium en waar dit instrumentarium
inadequaat is gebleken.
Deze vragen lenen zich voor gezamenlijke beantwoording.
Vooraf wordt opgemerkt dat de overdrachtsregeling korter
dan 10 jaar in de wet staat, namelijk sinds 12 juni 2012
(met terugwerkende kracht tot 20 januari 2012). De noodregeling staat langer dan 10 jaar in de wet. De opvangregeling levensverzekeraars is de laatste tien jaar niet toegepast. Blijkens het openbare insolventieregister is de afgelopen 10 jaar één keer beslist tot toepassing van de noodregeling met betrekking tot verzekeraars en één keer tot
toepassing van de overdrachtsregeling:
– Rb. Amsterdam 24 juni 2010: noodregeling International Insurance Corporation (Ineas) (omgezet in faillissement op 20 oktober 2010)
– Rb. Amsterdam 15 mei 2017: overdrachtsregeling
Conservatrix.
De aanleiding voor de wijziging van het instrumentarium
bestaat niet zozeer uit een groot aantal concrete ervaringen
met de toepassing van dit instrument, als wel uit verschillende andere factoren. De belangrijkste van die factoren
zijn de volgende. In de eerste plaats wordt opgemerkt dat
ter voorkoming van een liquidatie in faillissement of ter
voorbereiding van een ordentelijke liquidatie in faillissement
er in de loop der tijd drie regelingen tot stand zijn gebracht:
de overdrachtsregeling, de noodregeling – al dan niet met
een overdrachtsplan – en de opvangregeling levensverze-
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keraars. Het verdient de voorkeur dat er één allesomvattende procedure wordt ingevoerd waarbinnen een palet van
maatregelen bestaat waaruit DNB er een kan kiezen die in
een concreet geval het meest passend is. DNB behoeft
zich daardoor niet langer te bekommeren over de verschillen tussen de huidige procedures. Bovendien zijn die verschillen niet altijd verklaarbaar. Zo kan bij een overdracht in
de noodregeling van rechten of verplichtingen uit hoofde
van verzekering worden voorzien in een wijziging van de
verzekeringsovereenkomst, met inbegrip van verkorting de
duur, terwijl in de noodregeling zonder overdracht een
dergelijke wijziging van de verzekeringsovereenkomst niet
mogelijk is. In de tweede plaats verdient het de voorkeur
dat de indeling van de overdrachtsinstrumenten op dezelfde leest wordt geschoeid als die in de BRRD. In de huidige
regeling worden de maatregelen ingedeeld op wat kan
worden overgedragen (enerzijds activa en passiva en
anderzijds aandelen), terwijl in de BRRD de maatregelen
worden ingedeeld op aan wie kan worden overgedragen
(derde/verzekeraar, overbruggingsinstelling en entiteit voor
activa- en passivabeheer). Slechts de indeling van de
overdrachtsinstrumenten wordt aangepast; inhoudelijk is
daarmee geen wijziging beoogd. Voorts wordt erop gewezen dat de opvangregeling levensverzekeraars inmiddels
niet meer toepasbaar is, gelet op de vernieuwde Europese
regels op het gebied van geoorloofde staatssteun. Daarenboven geldt dat de opvangregeling levensverzekeraars niet
goed werkt voor grotere levensverzekeraars; dat volgt niet
uit een concrete ervaring, maar kan wel worden afgeleid uit
een analyse van de opvangregeling. Zie ook hieronder de
antwoorden op de vragen van de leden van de VVD-fractie
met betrekking tot de opvangregeling verzekeraars.
De leden van de SP-fractie vragen de regering een duidelijk overzicht te geven van de inzet van het bestaande
instrumentarium. Hoe ziet de solvabiliteit van de verzekeringssector eruit, uitgesplitst naar verschillende onderdelen? Hoe vaak moet De Nederlandsche Bank (DNB) een
herstelplan eisen omdat de solvabiliteit niet gehaald wordt?
Wat is de gemiddelde duur van de herstelplannen?
Voor een antwoord op de eerste vraag wordt verwezen
naar het antwoord op de vragen van de D66-fractie en de
VVD-fractie met dezelfde strekking (hoe vaak is de afgelopen tien jaar gebruik gemaakt van de «individuele bestaande instrumenten» en wat zijn de ervaringen met het huidige
instrumentarium).
Elke verzekeraar dient over voldoende solvabiliteit te beschikken. DNB geeft op haar website een overzicht van de
financiële positie van alle onder haar toezicht staande
verzekeraars, waarnaar wordt verwezen. Meer in het algemeen: de gewogen gemiddelde solvabiliteitsratio’s van de
Nederlandse verzekeringssectoren liggen boven de wettelijk norm van 100%. Eind 2016 bedroeg de ratio voor de
levensector 168%, voor de schadesector was die 167%.
Vanaf 2018 zijn de overgangsmaatregelen op het gebied
van de solvabiliteitsvereisten voor verzekeraars die onder
de richtlijn solvabiliteit II vallen, beëindigd en zullen verzekeraars wanneer ze door de SCR breken binnen twee
maanden bij DNB een herstelplan moeten indienen waarin
ze aantonen dat ze binnen zes maanden weer aan de SCR
kunnen voldoen.
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Deze eis was in 2017 en 2016 en ook onder Solvency I niet
van toepassing. In die zin zeggen de statistieken over het
verleden weinig over de situatie vanaf 2018. De gemiddelde duur van de herstelplannen zal derhalve naar verwachting vanaf dit jaar in beginsel zes maanden of zelfs nog
korter zijn. In het verleden kregen verzekeraars meer tijd
om te herstellen, dit met het risico dat de financiële situatie
van de verzekeraar verder verslechterde, waardoor het
risico van bail-in van polishouderrechten voor 2018 groter
was. Er is één herstelplan bij DNB ingediend, waarvan de
duur zes maanden was (= wettelijke termijn zonder verlenging). Dit is door de verzekeraar bekend gemaakt (conform
artikel 51 van de richtlijn solvabiliteit II en art. 3:73c Wft).
De leden van de SP-fractie vragen of alle verzekeraars nu
werken met overdrachtsregelingen, noodregelingen en de
opvangregeling levensverzekeraars, en wat precies de
reden is van het hebben en eventueel inzetten van deze
overdrachtsregelingen.
Onder het huidige recht kunnen de overdrachtsregeling en
de noodregeling slechts worden toegepast op verzekeraars
die voldoen aan het wettelijke criterium: er zijn tekenen van
een gevaarlijke ontwikkeling met betrekking tot het eigen
vermogen, de solvabiliteit of de technische voorzieningen
en redelijkerwijs is te voorzien dat die ontwikkeling niet
voldoende of niet tijdig ten goede zal keren. Tot de toepassing van deze regelingen kan slechts door de rechter worden beslist op verzoek van DNB. Zie het antwoord op een
vraag hierboven van de leden van de D66-fractie voor de
gevallen waarin de rechter daartoe heeft beslist. Het is dus
niet zo dat alle verzekeraars nu werken met overdrachtsregelingen, noodregelingen en de opvangregeling levensverzekeraars.
Noodregeling
De leden van de fractie van de VVD vragen waarop wordt
gedoeld wanneer wordt gesproken van «voortschrijdend
inzicht».
De term «voortschrijdend inzicht» is in de memorie van
toelichting gebruikt in verband met de opmerking dat de
liquidatievariant van de noodregeling onvoldoende toegevoegde waarde heeft naast het faillissement. 76 Hiermee is
het volgende bedoeld. Voor verzekeraars is de noodregeling reeds lang geleden in de plaats gekomen van de surseance van betaling. De surseance van betaling is hoofdzakelijk bedoeld als saneringsprocedure. Toch was reeds
in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf bepaald dat in de
noodregeling de bewindvoerder niet alleen een machtiging
tot overdracht van de portefeuille (sanering) kan krijgen,
maar ook een machtiging tot vereffening (liquidatie). De
gedachte was toen dat de toenmalige Pensioen- en Verzekeringskamer zelf de overdracht dan wel de vereffening
zou uitvoeren, dus zelf de bewindvoerder zou zijn. Later is
deze taak toebedeeld aan een buitenstaander die als bewindvoerder is benoemd. Het voortschrijdende inzicht heeft
betrekking op de omstandigheid dat een vereffening door
een bewindvoerder in de noodregeling in de praktijk zeer
weinig verschilt van een liquidatie door een curator in een
76

Kamerstuk 34.842, nr. 2, p. 7.
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faillissement. Er is daarom onvoldoende reden om de
vereffeningsvariant van de noodregeling te laten voortbestaan naast de liquidatie in faillissement. Voor het antwoord
waarom er evenmin reden is om de andere twee varianten
van de noodregeling (overdracht en een combinatie van
overdracht en vereffening) te laten voortbestaan, wordt
verwezen naar de memorie van toelichting.
De leden van de D66-fractie vragen hoe wordt besloten
welk overdrachtsinstrument het meest passend is in welke
situatie. Ook de leden van de SP-fractie vragen hoe precies
wordt gewogen welk instrument wordt ingezet.
Welk instrument wordt ingezet, hangt af van de omstandigheden van het geval. Wanneer DNB activa of passiva wil
overdragen maar daarvoor niet direct een geschikte overnemer vindt en vermoedt dat binnen afzienbare tijd wel een
geschikte overnemer zal worden gevonden, is er aanleiding
voor DNB de activa of passiva aan een overbruggingsinstelling over te dragen. Is DNB van oordeel dat in de toekomst een betere prijs kan worden bedongen dan op het
tijdstip waarop zij wil overdragen, dan is er aanleiding voor
DNB het instrument van afsplitsing van activa en passiva te
gebruiken. Daarbij geldt dat het doel van de overdracht
mede bepaalt welk instrument wordt ingezet. Indien de
overdracht primair tot doel heeft de verzekeringsactiviteit te
continueren, is het instrument van overgang van de onderneming (als er een marktpartij/verzekeraar als koper beschikbaar is) of het instrument van de overbruggingsinstelling (als er nog geen private koper/verzekeraar beschikbaar
is) het geschikte instrument. Is het doel niet de continuering
van de verzekeringsactiviteiten maar het «parkeren» van
activa of passiva om die op een later tijdstip tegen betere
voorwaarden (veelal een hogere prijs) te kunnen vervreemden, dan is het instrument van afsplitsing van activa
of passiva het geschikte instrument.
Opvangregeling levensverzekeraars
De leden van de VVD-fractie lezen enerzijds dat het beginsel NCWO wordt geïntroduceerd. Anderzijds zal de Europese Commissie bij de beoordeling van staatssteun in een
opvang-NV kijken of partijen niet beter af zijn dan bij een
faillissement. Het komt de voorgenoemde leden voor dat
deze benaderingen botsen. Zij vragen of de regering dit
kan toelichten.
Er moet een onderscheid gemaakt worden tussen de situatie die wordt aangemerkt als staatssteun (opvangregeling
levensverzekeraars) en de situatie van herstel en afwikkeling van verzekeraars waarbij geen staatssteun wordt verleend. De opvangregeling levensverzekeraars betekent dat
de levensverzekeraar steun ontvangt, betaald door andere
levensverzekeraars, zonder dat crediteuren van de verzekeraar worden «gekort» (er wordt dus geen bail-in toegepast). Volgens de huidige criteria van de Europese Commissie is dat laatste niet meer toegestaan. Zo dienen bijvoorbeeld eerst aandeelhouders te worden gekort en dient
achtergestelde schuld te worden omgezet in aandelenkapitaal, alvorens staatssteun eventueel zou kunnen worden
toegestaan. In de opvangregeling daarentegen is zelfs
geen bijdrage nodig van aandeelhouders of achtergestelde
leningverschaffers van de verzekeraar, ook al is het door
hen verschafte kapitaal bedoeld als bufferkapitaal voor
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slechte tijden en bedoeld om een faillissement te voorkomen. Bij de opvangregeling zijn aandeelhouders en de
verzekeraar dus beter af dan in een faillissement en de
Europese Commissie zal naar verwachting van oordeel zijn
dat dit een concurrentienadeel is voor de andere levensverzekeraars.
Het NCWO-principe betreft iets heel anders. Dit principe
stelt dat een schuldeiser of aandeelhouder bij afwikkeling
niet slechter af mag zijn dan in een regulier faillissement.
Dit principe geeft feitelijk een begrenzing van de reikwijdte
van bail-in. Indien het NCWO-principe wordt doorbroken en
crediteuren te veel gekort worden, dient er een recht op
schadeloosstelling te bestaan. Anders gezegd: dit principe
zorgt ervoor dat schuldeisers niet slechter af zijn bij een
bail-in dan bij een faillissement.
De leden van de VVD-fractie vragen waarom de opvangregeling levensverzekeraars geen «soelaas» biedt voor
verzekeringen anders dan levensverzekeringen en of
overwogen is om deze regeling uit te breiden.
Er is inderdaad gekeken of de opvangregeling levensverzekeraars kon worden uitgebreid naar schadeverzekeraars
voor schadeverzekeringen, maar de conclusie was dat een
opvangregeling zoals bij levensverzekeringen niet geschikt
is voor de schadesector. Levensverzekeringen zijn naar
hun aard veelal langlopende contracten, waarbij ook waarde wordt opgebouwd. Daardoor hebben zeer veel polishouders belang bij de voortzetting van de verzekering.
Voorts kunnen zij niet zonder meer overstappen naar een
andere levensverzekeraar, omdat zij de opgebouwde
waarde moeten meenemen en bij de nieuwe levensverzekeraar veelal duurder uit zullen zijn. Ook kunnen zij veelal
de verzekering niet zonder meer beëindigen vanwege
fiscale gevolgen. Kortom, in geval van problemen bij een
levensverzekeraar mag erop worden gerekend dat polishouders niet zonder meer weglopen. Daardoor is tijd beschikbaar om een levensverzekeraar met financiële problemen er weer boven op te helpen. Anders dan in de
levensector heeft over het algemeen slechts een beperkte
groep polishouders belang bij continuïteit van een schadeverzekeraar, namelijk alleen die polishouders die schade
hebben geleden. De andere polishouders zullen hun verzekeringen doorgaans meteen oversluiten en daarbij het
zekere voor het onzekere kiezen in geval van financiële
problemen bij hun schadeverzekeraar. Bij financiële problemen in geval van een schadeverzekeraar zal er dus
alleen een zeer kleine groep polishouders overblijven; alle
andere polishouders zullen elders hun heil zoeken. Daardoor valt er ook geen portefeuille meer over te dragen;
kortom de tijd en mogelijkheden voor een vroegtijdige
overdracht van de rechten en verplichtingen uit de verzekering(en) ontbreken. Daarbij voldoet de opvangregeling niet
aan de eisen die door de Europese Commissie aan het
verlenen van staatssteun (waarvan bij toepassing van de
opvangregeling sprake is) worden gesteld. Dit is een aanvullende reden om ook nu niet naar uitbreiding van de
opvangregeling te kijken.
De leden van de VVD-fractie vragen of uitgebreider stilgestaan kan worden bij de effecten van de richtlijn Solvabiliteit
II op de opvangregeling. Een effect «dat naar verwachting
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minder groot is» dan onder de richtlijn Solvabiliteit I kan
immers nog altijd een positief effect hebben.
Zoals hierboven reeds is toegelicht, kan de opvangregeling
voor levensverzekeraars in de huidige vorm hoe dan ook
niet worden gehandhaafd, omdat de regeling niet meer in
overeenstemming is met de geldende Europese staatssteunregels. Een aanvullend argument is dat de opvangregeling minder effectief is geworden. Het is juist dat de
opvangregeling nog wel altijd enig positief effect zou kunnen hebben, maar dat is beperkt. Het herverzekeren van
de levensverzekeringsrisico’s via de opvangregeling is
onder de richtlijn solvabiliteit II complexer geworden dan
onder de richtlijn solvabiliteit I. Zo voert de richtlijn solvabiliteit II risicogeoriënteerde solvabiliteitseisen in en kan een
herverzekeringscontract alleen nog maar verzekeringstechnische risico’s doen verminderen en niet het totale
solvabiliteitsvereiste. Naast de verzekeringstechnische
risico’s spelen hierin ook marktrisico’s, wanbetalingrisico’s,
concentratierisico’s en operationele risico’s een rol. Onder
de richtlijn solvabiliteit II is de insteek dat een verzekeraar
niet afhankelijk dient te zijn van één herverzekeraar. Spreiding van het herverzekeringsrisico levertover het algemeen
lagere solvabiliteitsvereisten op dan het afsluiten van één
groot herverzekeringscontract. Doordat het onder de richtlijn solvabiliteit II de solvabiliteitsberekening complexer is
geworden, zal niet meer elke verzekeraar via een herverzekeringscontract uit de financiële problemen kunnen
worden geholpen. Daardoor is het opvanginstrument ook
minder effectief geworden.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
§ 3. Nieuwe wettelijk kader voor afwikkeling van verzekeraars
a. Reikwijdte
De bevoegdheden uit dit hoofdstuk zijn, kort gezegd, van
toepassing op alle verzekeraars waarop door DNB toezicht
wordt uitgeoefend en bepaalde andere ondernemingen
binnen een groep waarvan een dergelijke verzekeraar deel
uitmaakt. Dit wil onder meer zeggen dat de bevoegdheden
uit dit nieuwe hoofdstuk van de Wft van toepassing zijn op
levensverzekeraars, schadeverzekeraars (waaronder ook
zorgverzekeraars), herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars.
Dat wil overigens niet zeggen dat voor elk van deze typen
verzekeraars afwikkeling op grond van dit voorstel in dezelfde mate in de rede ligt. Afwikkeling ligt, om redenen
waarop hieronder nader zal worden ingegaan, in ieder
geval voor levensverzekeraars meer voor de hand dan voor
schadeverzekeraars. Zorgverzekeraars vormen voorts nog
een bijzondere categorie waarvoor geldt dat in ieder geval
ten aanzien van de zorgverzekering de polishouder geen
risico loopt op onbetaalde vorderingen op zijn zorgverzekeraar voor zorgkosten als gevolg van het falen van een
zorgverzekeraar. Immers, in het geval een polishouder een
natura zorgverzekering heeft, heeft de zorgaanbieder een
vordering op de zorgverzekeraar en niet op polishouder. En
in het geval de polishouder een restitutie zorgverzekering
heeft, heeft de zorgaanbieder weliswaar een vordering op
de polishouder, maar wordt de vergoeding voor zorgkosten
waar de polishouder uit hoofde van de zorgverzekering
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recht op heeft ingevolge de Zorgverzekeringswet voldaan
door het Zorginstituut Nederland.
Dat neemt niet weg dat ook voor schadeverzekeraars,
waaronder ook zorgverzekeraars, geldt dat niet ondenkbaar is dat afwikkeling met behulp van de in dit hoofdstuk
geïntroduceerde instrumenten in bepaalde gevallen te
prefereren valt boven faillissement. Dit kan het geval zijn
voor de gehele onderneming of voor delen, bijvoorbeeld
voor het deel van een schadeverzekeraar dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen verzorgt. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en ongevallenverzekeringen hebben
veel kenmerken gemeen met levensverzekeringen (bijvoorbeeld een actuariële grondslag, inkomensvoorziening
en mogelijk periodieke uitkeringen). Het ligt dan voor de
hand die verzekeringen hetzelfde te behandelen als levensverzekeringen. Ook indien een schadeverzekeraar een
heel groot marktaandeel zou hebben, kan het wenselijk zijn
die verzekeraar af te wikkelen. Hierdoor krijgt de markt tijd
om de toeloop op te vangen. Om die redenen is ervoor
gekozen geen onderscheid te maken tussen de branches
maar het hoofdstuk op alle verzekeraars van toepassing te
laten zijn.
Ook professionele herverzekeraars (herverzekeraars die
uitsluitend herverzekeringen aanbieden) vallen onder de
reikwijdte van dit hoofdstuk, zij het dat alleen de doelstellingen genoemd in artikel 3A:84, onderdelen b tot en met d
op hen van toepassing zijn. Onderdeel a (bescherming van
de belangen van gerechtigden op vorderingen krachtens
directe verzekering) is niet op hen van toepassing, omdat
zij als polishouders uitsluitend andere verzekeraars hebben. De bescherming van hun belangen zijn niet de belangen waarop het onderhavige wetsvoorstel ziet. Indien als
gevolg van het falen van een professionele herverzekeraar
een aantal directe verzekeraars in problemen zou komen
omdat er een gebrek ontstaat aan herverzekeringscapaciteitdan is een aanleiding om afwikkeling van een herverzekeraar te overwegen. De in aanmerking komende doelstelling is dan het voorkomen van grote maatschappelijke
gevolgen.
De allerkleinste verzekeraars, schadeverzekeraars en
natura-uitvaartverzekeraars die niet meer dan 12.500 euro
per keer mogen verzekeren (en aan andere eisen voldoen)
staan met ingang van 1 januari 2016 niet meer onder toezicht van DNB. Zij zijn om die reden ook uitgesloten van
toepasselijkheid van dit kader van herstel en afwikkeling.
Dit geldt niet voor de verzekeraars met beperkte risicoomvang die onder toezicht van DNB staan; voor hen geldt
wel dat dit kader van toepassing kan zijn. Overigens zal
afwikkeling van een dergelijke verzekeraar een stuk eenvoudiger zijn dan de afwikkeling van een grote verzekeraar.
In het kader van de proportionaliteit wordt voorgesteld af te
zien van de eis van het opstellen van een voorbereidend
crisisplan en afwikkelingsplan. Alleen van verzekeringsgroepen en zelfstandige verzekeraars met de richtlijn solvabiliteit II vergunning wordt verwacht dat ze een voorbereidend crisisplan opstellen.
Ten aanzien van het bereik van dit hoofdstuk waar het een
groep betreft is aangesloten bij de reikwijdte van de richtlijn
solvabiliteit II. Ingevolge artikel 213 van die richtlijn wordt
toezicht op groepsniveau uitgeoefend op levensverzekeraars, schadeverzekeraars, herverzekeraars, verzekerings-
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holdings, gemengde financiële holdings en gemengde
verzekeringsholdings. Dit volgt onder meer uit de artikelen 245 en 246 van die richtlijn.
Indien de verzekeraar deel uitmaakt van een groep strekt
de reikwijdte van mogelijke afwikkeling zich tevens uit tot
alle groepsleden die diensten verrichten die van kritiek
belang zijn voor het uitvoeren voor het bedrijf van de verzekeraar. Denk daarbij aan bijvoorbeeld aan ICT functies,
personeel dat ondergebracht is in een aparte vennootschap
of dochterondernemingen die het beheer over de beleggingen voeren.
Uitgangspunt is dat de betreffende ondernemingen elk hun
zetel in Nederland dienen te hebben. Indien sprake is van
een internationale groep met ondernemingen in verschillende lidstaten kunnen de in dit hoofdstuk opgenomen
bevoegdheden slechts worden uitgeoefend jegens in Nederland gevestigde ondernemingen. Dat neemt niet weg
dat bijvoorbeeld de plannen in de voorbereidingsfase en
eventuele maatregelen om belemmeringen voor afwikkelbaarheid weg te nemen kunnen raken aan de buitenlandse
onderdelen van een verzekeringsgroep.
De omstandigheid dat de bevoegdheden slechts jegens in
Nederland gevestigde ondernemingen kunnen worden
uitgeoefend, betekent niet dat de maatregelen geen gevolgen zouden kunnen hebben in andere lidstaten, of zelfs
derde landen.
Met betrekking tot de werking in andere lidstaten van maatregelen die DNB neemt op grond van dit wetsvoorstel,
wordt het volgende opgemerkt. Een afwikkelingmaatregel
valt onder de definitie van «saneringsmaatregel» in artikel 268, eerste lid, onderdeel c, van de richtlijn solvabiliteit
II. Het is immers een maatregel die enigerlei optreden van
de bevoegde instanties (waaronder mede begrepen een
administratieve instantie, zoals DNB) behelst en die bestemd is in de financiële positie van een verzekeraar in
stand te houden of te herstellen, en van dien aard is dat de
maatregel de bestaande rechten van andere partijen dan
de verzekeraar zelf aantast; daartoe behoort onder meer
en niet uitsluitend een maatregel die verlaging van schuldvorderingen behelst.
Op grond van artikel 269, eerste lid, is alleen de bevoegde
instantie van de lidstaat van herkomst bevoegd; met betrekking tot een verzekeraar die onder toezicht van DNB
staat, is DNB dus eveneens met betrekking tot de afwikkeling bevoegd. Op grond van artikel 269, derde lid, van
richtlijn solvabiliteit II is Nederlands recht van toepassing,
behoudens uitzonderingen. In dit verband wordt opgemerkt
dat de gevolgen van de maatregel voor lopende overeenkomsten waarbij de verzekeraar partij is, een van de voorbeelden is die worden genoemd van een onderwerp dat
wordt beheerst door het recht van de lidstaat van herkomst.
Dit voorbeeld wordt genoemd in artikel 274, eerste lid, van
de richtlijn solvabiliteit II met betrekking tot liquidatie, maar
geldt evenzeer voor een saneringsmaatregel. Zelfs indien
op een overeenkomst het recht van een ander land dan
Nederland van toepassing is, worden de gevolgen van de
maatregel, in het bijzonder bail-in, beheerst door Nederlands recht.
Tot slot wordt gewezen op artikel 269, vierde lid, van de
richtlijn solvabiliteit II, op grond waarvan een volgens de
wetgeving van de lidstaat van herkomst vastgestelde sane-
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ringsmaatregel zonder verdere formaliteiten volledige
rechtswerking heeft in de gehele Europese Unie, zelfs
indien de wetgeving van een andere lidstaat niet in een
dergelijke saneringsmaatregel voorziet of de tenuitvoerlegging daarvan afhankelijk stelt van voorwaarden die niet zijn
vervuld. De conclusie is dat een maatregel als bail-in eveneens werkt in andere lidstaten. Wanneer een vordering
wordt verlaagd tot nihil, wordt deze vordering geacht te zijn
voldaan, en kan die vordering dus niet langer worden verhaald op in een andere lidstaat gelegen vermogensbestanddelen.
Met betrekking tot de verhouding met derde landen wordt
het volgende opgemerkt. Geen bepaling in de Wft verhindert dat DNB vermogensbestanddelen in derde-landen in
de afwikkeling betrekt. Vergelijk in dit verband HR 15 april
1955, NJ 1955, 542 (Comfin). Deze uitspraak had betrekking op de werking van een Nederlands faillissement in
andere landen en is nog steeds geldend recht. Of door
DNB genomen maatregelen ook buiten de Unie werken,
hangt af van het antwoord op de vraag of het desbetreffende derde land die werking op zijn grondgebied erkent.
DNB houdt thans ook toezicht op bijkantoren in Nederland
van verzekeraars met zetel in een derde land. De reikwijdte
van dit hoofdstuk geldt aldus ook die bijkantoren. Aangezien thans reeds een vermogensscheiding voor bijkantoren
wordt vereist, is het mogelijk bepaalde bevoegdheden
jegens de activa of passiva «van» dat bijkantoor uit te
oefenen.
Indien sprake is van een financieel conglomeraat, een
groep waarvan zowel een verzekeraar als een bank deel
uitmaakt, geldt dat de bevoegdheden uit dit hoofdstuk
kunnen worden toegepast op, kort gezegd, de verzekeringsonderdelen van de groep en de bevoegdheden uit
hoofdstuk 3A:1 op de «bankdelen». Indien een entiteit valt
onder het bereik van beide hoofdstukken (bijvoorbeeld een
gemengde financiële holding) en voor die entiteit in beide
«takken» aan de voorwaarden voor afwikkeling is voldaan,
gaat hoofdstuk 3A:1 gelet op de communautaire achtergrond van dat hoofdstuk voor.
b. Voorbereidingsfase (voorbereidend crisisplan, afwikkelingsplan, wegnemen van belemmeringen voor afwikkelbaarheid)
In de kabinetsvisie op het rapport van de Commissie Verzekeraars is een aantal versterkingen en uitbreidingen
aangekondigd, die in dit wetsvoorstel zijn opgenomen.
Deze liggen op het terrein van de voorbereidingsfase; het
gaat om herstel- en afwikkelingsplanning. Een goede voorbereiding maakt dat wanneer er financiële problemen
mochten ontstaan er direct maatregelen kunnen worden
genomen. Het gaat daarbij om het zogenaamde voorbereidend crisisplan, plannen die verzekeringsgroepen en verzekeraars die geen deel uitmaken van een verzekeringsgroep zelf opstellen, en het plan dat DNB met input van die
betreffende verzekeraars opstelt, het afwikkelingsplan. In
deze paragraaf wordt achtereenvolgens nader ingegaan op
beide plannen en de daarmee samenhangende bevoegdheden van DNB.
Deze regelgeving ten behoeve van de voorbereidingsfase
zal proportioneel worden toegepast. De focus zal liggen bij
de grotere solvabiliteit II verzekeringsgroepen. De verzeke-
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raars met beperkte risico-omvang (solvabiliteit II Basic
verzekeraars) vallen buiten het bereik van de voorbereidingsfase.
Het voorbereidend crisisplan
Met een voorbereidend crisisplan wordt bedoeld wat op
grond van de BRRD (artt. 5–9) het herstelplan is voor
banken. Het principe van het herstelplan voor banken en
het voorbereidend crisisplan voor verzekeraars is hetzelfde.
Voor verzekeraars is er echter voor een andere term gekozen, omdat de Wft (art. 3:135 Wft) al een ander herstelplan
voor verzekeraars kent. DNB kan laatstgenoemd herstelplan van een verzekeraar verlangen indien een verzekeraar
niet meer aan het solvabiliteitskapitaalvereiste (SCR) voldoet. De verzekeraar geeft hierin de maatregelen aan om
binnen zes maanden weer aan het solvabiliteitskapitaalvereiste te voldoen. De maatregelen die de verzekeraar kan
treffen, kunnen bestaan uit verhoging van het kapitaal of
verlaging van het risicoprofiel.
Het voorbereidend crisisplan dient ervoor te zorgen dat een
verzekeraar in financieel gezonde tijden nadenkt over de te
nemen stappen voor de situatie waarin hij de solvabiliteitsvereisten (SCR/Minimum Capital Requirement (MCR))
doorbreekt of dreigt te doorbreken. Het voorbereidend
crisisplan moet door de verzekeraar worden opgesteld en
zo nodig worden geactualiseerd ter voorbereiding op het
ontstaan van eventuele financiële problemen. Het doel van
het plan is om oplossingen aan te reiken voor mogelijke
crisissituaties voor de betrokken verzekeraar en gaat hierbij
nadrukkelijk in op de financiële, operationele en juridische
haalbaarheid van deze oplossingen. Is het bijvoorbeeld
realistisch in die situatie nog te denken aan een aandelenuitgifte of aan het afstoten van bedrijfsonderdelen? Leveren
die onderdelen een redelijke prijs op en welk effect heeft de
verkoop op de solvabiliteitspositie? De eerste gedachte zal
zijn dat verkoop de solvabiliteitspositie verbetert, maar dat
behoeft niet zo te zijn, omdat de verzekeraar door die
verkoop minder gediversifieerd kan raken en dan juist een
hogere solvabiliteit moet aanhouden. Kortom, de verzekeraar zal inzicht moeten geven in welke mate er nog herstelmogelijkheden zijn. Het hiervoor besproken herstelplan
en ook het financieel kortetermijnplan zijn aan de orde in
concrete situaties waarin de verzekeraar daadwerkelijk niet
meer voldoet aan de solvabiliteitsvereisten. Zij worden
opgesteld op het moment dat zich al problemen voordoen
en voorzien in concrete maatregelen om die problemen het
hoofd te bieden. Bij het opstellen van het herstelplan en
financieel kortetermijnplan kan worden geprofiteerd van het
voorbereidend crisisplan.
Momenteel heeft DNB reeds een algemene bevoegdheid
om verzekeraars te vragen voorbereidende crisisplannen
op te stellen in het kader van goed risicomanagement, op
basis van de eisen voor beheerste bedrijfsvoering. De grote
verzekeringsgroepen in Nederland dienen reeds enkele
jaren een dergelijk plan in. Deze plannen worden eens in
de drie jaar herzien en zo nodig tussentijds geactualiseerd
wanneer zich een wezenlijke verandering in de organisatie
of bedrijfsvoering van de verzekeraar voordoet die noodzaakt tot aanpassing van het plan.
Door de wettelijke bevoegdheid te expliciteren voor het
opvragen van een voorbereidend crisisplan wordt verduide-
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lijkt wat het plan beoogt. In die plannen zullen, naast een
grondige beschrijving van de verzekeraar, de volgende
elementen naar voren komen.
i) De crisisscenario’s. Dit zijn de scenario’s die worden
uitgewerkt en die passen bij het risicoprofiel.
ii) De triggers voor activering van het voorbereidend
crisisplan zoals het doorbreken van de SCR of MCR.
iii) De identificatie van herstelmaatregelen. Voorbeelden
van maatregelen zijn het verlagen van kosten, aantrekken van kapitaal, verkoop van bedrijfsonderdelen en
het verlagen van het risicoprofiel.
iv) De mate van inzetbaarheid en indicatie van het financiele en operationele effect van de maatregel. De verzekeraar zal inzicht moeten geven in de verwachte opbrengst van de maatregel in termen van de solvabiliteitspositie en de tijdsduur van implementatie. Ook zal
de verzekeraar vooraf een beeld moeten hebben wie er
op welke wijze betrokken dient te worden. Het gaat
daarbij zowel om de interne communicatielijnen en besluitvormingsprocedures als om de externe communicatieplannen. Het doorbreken van deSCR of deMCR is
als zodanig onder de richtlijn solvabiliteit II richtlijn een
reden om de solvabiliteitspositie extern te communiceren.
De inzichten uit het voorbereidende crisisplan zullen een
impuls in de kwaliteit van de Own Risk and Solvency Assessment (ORSA) kunnen geven. Op grond van de richtlijn
solvabiliteit II dient elke verzekeraar en verzekeringsgroep
een ORSA op te stellen. De ORSA is gericht op de going
concern situatie. De ORSA geeft een beeld van welke
kapitaalspositie (SCR) gewenst is, gelet op het risicoprofiel,
de risico-tolerantielimieten en de bedrijfsstrategie van de
verzekeraar. In het voorbereidend crisisplan kan in aanvulling op de ORSA een beeld worden gegeven van welke
maatregelen gegeven een crisis in de praktijk voor de
verzekeraar nog haalbaar zijn om in te zetten op herstel
van zijn SCR, wanneer hij niet meer aan zijn gewenste
SCR kan voldoen. Een verzekeraar of verzekeringsgroep
zou moeten inzetten op een gewenste SCR, waarbij hij bij
doorbreken daarvan nog tijdig doeltreffende maatregelen
kan nemen. Het doel van de ORSA is immers eveneens
om inzicht te krijgen in die SCR hoogte waarbij de continuïteit van de verzekeraar of verzekeringsgroep niet in
gevaar komt.
Het Verbond van Verzekeraars merkt op dat een koppeling
van het voorbereidend crisisplan aan de ORSA aan de
herstelfase logisch is, maar niet aan de afwikkelingfase. Dit
wordt onderschreven. Indien een verzekeraar de door
hemzelf vastgestelde SCR onderschrijdt, is het logisch dat
hij op dat moment maatregelen neemt om die ondergrens
weer te bereiken. Het voorbereidend crisisplan geeft een
beeld welke maatregelen de verzekeraar nog kan nemen.
Indien gewacht zou worden met het nemen van maatregelen totdat de SCR wordt onderschreden, zal blijken dat een
aantal maatregelen in de praktijk niet meer haalbaar kunnen zijn, zoals een kapitaaluitbreiding.
Er is mogelijk een synergie te bereiken tussen de voorbereidende crisisplannen en de EIOPA stresstest-scenario’s.
Mogelijkerwijs kunnen deze scenario’s worden gebruikt in
de crisisplannen.
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Kamerstuk 34.842 nr C
De leden van de PvdA-fractie vragen graag aandacht voor
de toegenomen kosten samenhangend met het preventief
toezicht. Deze leden vragen de regering hoe deze meent te
kunnen bewaken dat de eisen die gesteld worden aan een
crisisplan in verhouding staan tot het doel. Een crisissituatie is immers nooit volledig te voorspellen, aldus de leden.
Voorts vragen de leden van de PvdA-fractie hoe de regering de relatie ziet tussen resolutieafwegingen en het opstellen van een ex ante afwikkelplan enerzijds en een
efficiënte bedrijfsvoering anderzijds? Voorts menen deze
leden dat de solvabiliteitscriteria in lijn dienen te zijn met de
Europese regels die gelden voor een «going concern»
situatie. Is de regering dit met hen eens?
Vooropgesteld wordt dat in elke fase van het onderhavig
wetgevingstraject gepoogd is te verzekeren dat de lasten
voor betrokken ondernemingen om aan nieuwe voorschriften te voldoen in verhouding staan tot het doel. Daarbij
wordt overigens tegelijkertijd opgemerkt dat het doel, te
weten het voorkomen van een onordelijk falen van een
verzekeraar of verzekeringsgroep, van aanmerkelijk publiek
belang is.
Bij het beoordelen van voorbereidende crisisplannen en
afwikkelingsplannen, en meer in het algemeen bij de inzet
van wettelijke bevoegdheden, dient DNB proportioneel op
te treden. Met andere woorden de inzet van bevoegdheden
door de toezichthouder dient in redelijke verhouding te
staan tot het met de inzet beoogde doel.
Zoals onder algemeen deel, paragraaf 1, van de memorie
van toelichting bij dit wetsvoorstel is gesteld, is voor de
voorgestelde bepalingen onder andere inspiratie opgedaan
bij de implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling
van banken (Bank Recovery and Resolution Directive
BRRD). Daarbij is er rekening gehouden dat het bankbedrijf
en verzekeringsbedrijf op onderdelen aanmerkelijk van
elkaar verschillen. Er zal bij verzekeraars bijvoorbeeld
doorgaans geen zogeheten «bankrun» plaatsvinden, waardoor financiële problemen zich meer geleidelijk voltrekken
en openbaren. Daardoor is er in vergelijking met banken
meer tijd om maatregelen te treffen, dit is een relevant
gegeven bij de inhoud van de eisen die worden gesteld aan
de voorbereidend crisis- en afwikkelingsplannen. Zo wordt
voorgesteld dat crisisplannen in beginsel niet jaarlijks behoeven te worden herzien, maar ten minste elke drie jaar
moeten worden geëvalueerd.
De leden van de PvdA-fractie merken terecht op dat een
crisissituatie nooit volledig is te voorspellen. Dat neemt
echter niet weg dat door middel van scenario-analyses kan
worden nagegaan welke maatregelen aan de orde kunnen
zijn in het geval van een dreigende of daadwerkelijke aanmerkelijke verslechtering van de financiële positie van een
verzekeraar en wat de gevolgen zijn van het daadwerkelijk
uitvoeren van deze maatregelen. Uit ervaring blijkt dat het
stelselmatig en gestructureerd uitvoeren van dergelijke
scenario-analyses voor een verzekeraar waardevolle inzichten oplevert.
In antwoord op de vraag van de leden van de PvdA-fractie
over de relatie tussen resolutieafwegingen en het afwikkelingsplan enerzijds en een efficiënte bedrijfsvoering anderzijds, wordt onderkend dat een zeker spanningsveld kan
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bestaan. Daarbij zal het belang van een goede afwikkelbaarheid, bevorderd door het opstellen van een deugdelijk
afwikkelingsplan en het wegnemen van eventuele belemmeringen, moeten worden afgewogen tegen de lasten voor
de onderneming. Het kan niet zo zijn dat de verzekeraar
door de aanwijzing van DNB onevenredig belemmerd wordt
in de vrije bedrijfsuitoefening. Anderzijds kan met het wegnemen van wezenlijke belemmeringen worden voorkomen
dat een verzekeraar of verzekeringsgroep op het moment
dat deze faalt, niet afwikkelbaar is, of beter gezegd, dat de
afwikkelingsinstrumenten die DNB ter beschikking staan
niet of onvoldoende op de verzekeraar of verzekeringsgroep toepasbaar zouden zijn.
De regering onderschrijft dat de solvabiliteitscriteria in lijn
dienen te zijn met de Europese regels die gelden voor een
«going concern» situatie. Gewezen wordt op het algemeen
deel van de memorie van toelichting, paragraaf 3, onder c,
waar is opgemerkt dat «Gelet op het feit dat deze interventieladder afkomstig is uit de richtlijn solvabiliteit II, dient
deze in beginsel te worden gevolgd alvorens afwikkeling
aan de orde kan zijn. Dat wil zeggen dat niet eerder kan
worden afgewikkeld dan nadat de herstelmogelijkheden uit
de richtlijn solvabiliteit II zonder resultaat zijn uitgeput». Dit
betekent dat in «going concern» de eisen van die richtlijn
gelden.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Het afwikkelingsplan
Deze paragraaf is verplaatst naar de toelichting op
art.3a:81 (red.).
c. Afwikkelingsfase
Besluit tot afwikkeling en verhouding going concern SII
Startpunt van de toepassing van de instrumenten en bevoegdheden uit dit hoofdstuk van de wet is het besluit om
tot afwikkeling van de verzekeraar of groep over te gaan.
Op het moment dat met betrekking tot de verzekeraar of
groep in afwikkeling wordt geplaatst, wordt deze in wezen
uit het normale economische verkeer en rechtsverkeer
gehaald; de onderneming gaat van een situatie van going
concern naar een situatie van gone concern, vergelijkbaar
met faillissement. Dit betreft aldus een zeer ingrijpend
besluit waarvoor de lat hoog ligt.
Vooraf is van belang te wijzen op de samenhang met
de going concerntoezichtregels die gelden voor verzekeraars ingevolge de richtlijn solvabiliteit II. Met de implementatie van de richtlijn solvabiliteit II geldt voor verzekeraars
die zich in financiële moeilijkheden bevinden een interventieladder. Zodra sprake is van onderschrijding van de SCR,
dient de verzekeraar de toezichthouder daarvan op de
hoogte te brengen. Binnen twee maanden na constatering
van de onderschrijding dient de verzekeraar een herstelplan aan de toezichthouder te presenteren. In beginsel
geldt dat de SCR binnen zes maanden na constatering van
de onderschrijding weer op peil dient te zijn gebracht.
Gedurende de periode van onderschrijding zal de verzekeraar onder verscherpt toezicht staan.
Op het moment dat de verzekeraar over onvoldoende
kapitaal beschikt om dekking van de MCR te garanderen,
of het vermoeden heeft dat dit binnen drie maanden zal
gebeuren, moet de toezichthouder ook hiervan op de hoog-
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te worden gebracht. In dit geval is de verzekeraar verplicht
een financieel kortetermijnplan op te stellen, waarin vermeld staat op welke wijze en binnen welke termijn weer
aan de solvabiliteitseisen voldaan zal worden. Daarna moet
binnen drie maanden de MCR weer op peil zijn. De toezichthouder zal maatregelen treffen indien de MCR niet of
niet tijdig wordt bereikt. Het optreden van de toezichthouder
is dan gericht op het treffen van maatregelen om de solvabiliteit van de betrokken verzekeraar te verbeteren. Bovendien heeft de toezichthouder de bevoegdheid om de vrije
beschikking over de beleggingen te beperken. Als de toezichthouder van mening is dat het financieel kortetermijnplan onvoldoende is voor herstel, of als de verzekeraar er
niet in slaagt binnen drie maanden te voldoen aan de MCR,
is de toezichthouder genoodzaakt om de vergunning van
de verzekeraar in te trekken.
Gelet op het feit dat deze interventieladder afkomstig is uit
de richtlijn solvabiliteit II, dient deze in beginsel te worden
gevolgd alvorens afwikkeling aan de orde kan zijn. Dat wil
zeggen dat niet eerder kan worden afgewikkeld dan nadat
de herstelmogelijkheden uit de richtlijn solvabiliteit II zonder
resultaat zijn uitgeput. Dat betekent overigens niet dat te
allen tijde de daarbij behorende termijnen ook dienen te zijn
verstreken. Indien reeds voor het verstrijken van de termijn
duidelijk is dat de verzekeraar er niet in zal slagen metterdaad het kapitaal tot het vereiste niveau aan te vullen kan
reeds tot afwikkeling worden besloten. In bijzondere gevallen valt zelfs niet uit te sluiten dat kan worden geïntervenieerd alvorens de SCR is onderschreden; hierbij dient wel
vast te staan dat de ontwikkeling in de financiële positie
van dien aard is dat een onderschrijding van de SCR en
vervolgens van de MCR onontkoombaar zijn en dat uitvoering van de herstelplannen geen soelaas zal bieden.
Naar analogie van de afwikkeling van banken is voor een
besluit om tot afwikkeling van een verzekeraar over te gaan
vereist dat:
1. de verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal falen;
2. er geen redelijk vooruitzicht is dat een private oplossing
of de inzet van het reguliere toezichtinstrumentarium de
situatie ten goede zal keren; en
3. de afwikkeling van de instelling in het algemeen belang
is.
Ten eerste is dus vereist dat de verzekeraar «faalt of waarschijnlijk zal falen» en dus (mogelijk) failliet zou gaan als er
niet wordt ingegrepen. Voor de toepassing van deze voorwaarde wordt een verzekeraar geacht te falen of waarschijnlijk te zullen falen in één van de volgende omstandigheden:
– de verzekeraar maakt op de een zodanige wijze inbreuk op de wettelijke eisen, de vergunningsvereisten
of de daaraan verbonden voorwaarden, of er bestaan
objectieve aanwijzingen ter ondersteuning van de veronderstelling dat de verzekeraar in de nabije toekomst
op zodanige wijze daarop inbreuk zal maken, dat intrekking van de vergunning gerechtvaardigd is;
– de waarde van de activa van de verzekeraar is geringer
dan de waarde van de passiva, of er zijn objectieve
aanwijzingen voor de veronderstelling dat de activa van
de verzekeraar in de nabije toekomst geringer zullen
zijn dan zijn passiva;

85

bijzondere maatregelen
– de verzekeraar is niet in staat of er objectieve zijn
aanwijzingen voor de vaststelling dat de verzekeraar in
de nabije toekomst niet in staat zal zijn zijn schulden of
andere passiva te betalen wanneer deze opeisbaar
worden; of
– de verzekeraar heeft voor zijn voortbestaan bepaalde
vormen van staatssteun nodig.
Voor het eerste criterium geldt in overwegende mate hetgeen hierboven reeds ten aanzien van de samenloop met
de richtlijn solvabiliteit II is opgemerkt. Dit criterium is dan
het belangrijkste criterium voor de beantwoording van de
vraag of een verzekeraar aan een voorwaarde voor afwikkeling voldoet. De richtlijn solvabiliteit II vereist immers dat
de vergunning van de verzekeraar wordt ingetrokken indien
het financiële kortetermijnplan, dat wordt opgesteld indien
de MCR wordt onderschreden, niet tot het gewenste resultaat heeft geleid. Wanneer dat aan de orde is, is daarmee
per definitie voldaan aan de eerste voorwaarde (falen of
waarschijnlijk zullen falen) om tot afwikkeling over te gaan.
De andere criteria hebben met name betekenis voor de
beantwoording van de vraag of ook tot afwikkeling van
(andere entiteiten binnen) de groep moet worden overgegaan.
Alle criteria hebben deels een voorspellend, toekomstig
karakter. Er wordt immers gewezen op «objectieve aanwijzingen bestaan ter ondersteuning van de veronderstelling
dat in de nabije toekomst» bijvoorbeeld de activa geringer
zullen zijn dan de passiva. Er wordt aldus verlangd dat,
alhoewel in dit voorbeeld de activa nog niet geringer zijn
dan de passiva, in zekere zin voorzienbaar is dat dit in de
nabije toekomst wel het geval zal zijn. Hierover behoeft
echter geen absolute zekerheid te bestaan, en dat is ook
niet mogelijk. Een dergelijke «garantie» kan immers bezwaarlijk worden vereist nu de toekomst per definitie ongewis is. Voldoende is dat er objectieve aanwijzingen zijn die
een dergelijke vaststelling ondersteunen. Dit criterium komt
in sterke mate overeen met het thans geldende criterium
voor toepassing van de overdrachtsregeling, namelijk dat
er tekenen zijn van een gevaarlijke ontwikkeling met betrekking tot de solvabiliteit of de technische voorzieningen
van een verzekeraar.
Het tweede element van het afwikkelingscriterium is dat er
geen redelijk vooruitzicht is dat een private oplossing of de
inzet van het reguliere toezichtinstrumentarium de situatie
tijdig en voldoende ten goede zal doen keren. Een voorbeeld van een private oplossing is een zodanige kapitaalverhoging door de bestaande aandeelhouders of een derde
dat de overlevingskansen van de verzekeraar volledig
worden hersteld. Overigens geldt ook voor dit element dat
als het genoemde financiële kortetermijnplan niet tot het
gewenste resultaat heeft geleid aan dit criterium is voldaan.
Als aan de eerste twee elementen is voldaan dient DNB te
kiezen ofwel voor liquidatie ofwel voor afwikkeling op grond
van dit hoofdstuk. Deze keuze is afhankelijk van het antwoord op de vraag of afwikkeling in het algemeen belang
is. Daarbij wordt getoetst of het ingrijpen noodzakelijk en
proportioneel is, gelet op de doelstellingen van afwikkeling,
en of een normale faillissementsprocedure niet tot dezelfde
resultaten zou leiden. Afwikkeling is in het openbaar belang
indien een van de doelen genoemd in artikel 3A:84 door
middel van toepassing van de instrumenten tot een beter
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resultaat leidt dan een faillissement. Daarbij geldt dat het
doel van bescherming van polishouders in samenhang
dient te worden bezien met een ander doel genoemd in
artikel 3A:84 (te weten het voorkomen van grote maatschappelijke gevolgen of significante nadelige gevolgen
voor de financiële markten of de economie). Hieruit volgt
dat bij de beoordeling in hoeverre afwikkeling aan de orde
is of «kan worden volstaan» met faillissement breder dient
te worden gekeken dan enkel naar het belang van (een in
theorie zeer kleine groep) polishouders. Bij de vraag in
hoeverre bij de beoordeling of sprake zal kunnen zijn van
het voorkomen van grote maatschappelijke gevolgen of
significante nadelige gevolgen voor de financiële markten
of de economie zijn verschillende factoren van belang. Het
betreft de schaal van de activiteiten van de verzekeraar
(hoeveel polishouders worden geraakt), het type verzekering (een inkomens- of kapitaalverzekering of een «eenvoudige» schadeverzekering) en bijvoorbeeld de vervangbaarheid van de verzekeringsovereenkomst op de markt
(betreft het gangbare polissen of een nichemarkt). Daarbij
zijn deze factoren niet uitputtend bedoeld en er zal van
geval tot geval moeten worden beoordeeld wat de mogelijke gevolgen van het falen van de verzekeraar zijn. In ieder
geval kan worden gesteld dat afwikkeling voor (middel)grote verzekeraars (>1 miljoen polishouders of
> € 1 miljard aan technische voorzieningen) in de rede ligt.
Ten slotte kan er nog op worden gewezen dat het besluit
om tot afwikkeling over te gaan, een imperatief karakter
heeft. Indien aan de drie genoemde voorwaarden (falen of
waarschijnlijk zullen falen, geen alternatieve oplossing
voorhanden en in het algemeen belang) wordt voldaan, zal
DNB tot afwikkeling moeten overgaan. Het staat DNB dus
niet vrij de situatie «nog even aan te kijken».
Uitgangspunt voor de beantwoording van de vraag of tot
afwikkeling moet worden overgegaan is de situatie bij de
verzekeraar. Deze zal echter veelal met andere vennootschappen in een groep zijn verbonden. In de volgende
gevallen zal tot afwikkeling van de gehele groep worden
overgegaan. Dit is het geval indien, kort gezegd, zowel de
moederonderneming als de verzekeraar afzonderlijk aan de
voorwaarden voor afwikkeling voldoet. Er vindt in die zin
een dubbele toets plaats.
Er kan zich echter een situatie voordoen waarbij de verzekeraar wel aan die voorwaarden voldoet maar de moederonderneming niet of nog niet, maar afwikkeling van de
gehele groep wel wenselijk is. Er kan tot afwikkeling van de
gehele groep worden overgegaan indien het falen van de
verzekeraar een bedreiging vormt voor ofwel de groep als
geheel ofwel een andere verzekeraar in die groep, die zelf
nog niet aan de voorwaarden voldoet. In alle gevallen moet
ten minste een verzekeraar aan de voorwaarden voor
afwikkeling voldoen. Indien een andere onderneming in de
groep kampt met financiële problemen, maar de verzekeraar niet of nog niet aan de voorwaarden voor afwikkeling
voldoet, kan niet op grond van dit hoofdstuk van de wet
worden geïntervenieerd.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
Nieuwe wettelijk kader voor afwikkeling van verzekeraars
Reikwijdte
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De leden van de VVD-fractie vragen om hoeveel verzekeraars het effectief gaat. Is deze hoeveelheid de laatste
jaren constant gebleven of is deze aan verandering onderhevig?
Bij de berekening van de administratieve lasten en overige
nalevingskosten is nagegaan hoeveel verzekeraars onder
de reikwijdte van de relevante verplichtingen van dit voorstel zouden vallen. Uit cijfers van DNB blijkt dat er 185
verzekeraars en groepen onder het bereik van dit voorstel
vallen. Het aantal verzekeraars neemt in Nederland al
enige tijd geleidelijk af.
Het voorgaande betekent evenwel niet dat DNB voor al
deze 185 verzekeraars een afwikkelingsplan zal opstellen.
Daarvoor moet ook worden bezien of aan artikel 3A:82,
tweede lid, is voldaan. Vermoedelijk zal DNB voor een
beperkter aantal grote en middelgrote verzekeraars een
afwikkelingsplan opstellen. Hoewel het afwikkelingsplan
wordt opgesteld door DNB, zal daarvoor wel inbreng van
de betrokken verzekeraars worden verlangd, maar gezien
het beperkte aantal betrokken verzekeraars zullen de
daarmee gepaard gaande kosten voor de bedrijfstak als
geheel te overzien zijn.
De leden van de fractie van de VVD vragen of de reikwijdte
aansluit bij de reikwijdte van het oude regime.
De bevoegdheden uit het nieuwe wettelijk kader zijn, kort
gezegd, van toepassing op alle verzekeraars waarop door
DNB toezicht wordt uitgeoefend en bepaalde andere ondernemingen binnen een groep waarvan een dergelijke
verzekeraar deel uitmaakt. Dit wil zeggen dat de bevoegdheden uit dit nieuwe hoofdstuk van toepassing zijn op
levensverzekeraars, schadeverzekeraars (waaronder ook
zorgverzekeraars), herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars, hun moederondernemingen en ondernemingen binnen dezelfde groep die voor de verzekeraar essentiële functies uitoefenen.
Het nieuwe wettelijk kader vervangt een aantal bestaande
instrumenten die niet allemaal eenzelfde reikwijdte hebben.
Zo vervalt als gevolg van dit voorstel de opvangregeling
voor levensverzekeraars, die niet van toepassing is op (kort
gezegd) levensverzekeraars met zetel in een andere lidstaat, schadeverzekeraars, natura-uitvaartverzekeraars en
herverzekeraars. Daarnaast vervangt het nieuwe regime de
overdrachtsregeling die van toepassing is op verzekeraars
– levensverzekeraars, schadeverzekeraars waaronder ook
zorgverzekeraars, herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars – met zetel in Nederland en moedermaatschappijen met zetel in Nederland van een verzekeraar met
zetel in Nederland.
Ten slotte vervalt op grond van dit voorstel de noodregeling
voor zowel banken als verzekeraars (levensverzekeraars,
schadeverzekeraars (waaronder ook zorgverzekeraars),
herverzekeraars en natura-uitvaartverzekeraars).
Concluderend kan worden gesteld dat de reikwijdte van het
voorstel beperkt ruimer is dan het bereik van de overdrachtsregeling en van de noodregeling nu ook andere
onderdelen van de groep, in het bijzonder de holdings,
worden betrokken. Voor de reikwijdte is daarbij meer aangesloten bij de reikwijdte die voor banken(groepen) geldt in
het reeds geldende hoofdstuk 3A van de Wet op het financieel toezicht.
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De leden van de VVD-fractie vragen of deze «kleine verzekeraarsregeling» ook geldt voor dienstverleners die een
verzekering als bijproduct aanbieden.
Dienstverleners zoals reisbureaus kunnen wel (reis)verzekeringen aanbieden, maar mogen geen verzekeraar zijn. Zij
fungeren alleen als bemiddelaar en vallen niet onder dit
wetsvoorstel. Er moet dus onderscheid worden gemaakt
tussen bemiddelen in verzekeringen en het daadwerkelijk
verzekeren.
De leden van de VVD-fractie vragen of het toezicht op
groepsniveau niet het risico biedt dat alle slechte activa of
passiva van een verzekeraar in een slecht onderdeel van
de groep gestopt worden, waardoor de groep op groepsniveau veilig en stabiel is maar op individueel niveau niet.
Het toezicht op groepsniveau treedt niet in de plaats van
het solotoezicht. Elke verzekeraar van een verzekeringsgroep dient aan de eisen van de richtlijn solvabiliteit II te
voldoen, ook als sprake is van groepstoezicht. Zo eist
artikel 75 van die richtlijn kort gezegd dat de activa tegen
marktwaarde moeten worden gewaardeerd en de passiva
tegen de waarde waarvoor zij kunnen worden overgedragen. Daarnaast dient voldoende solvabiliteit (waaronder
eigen vermogen) aangehouden te worden. Een activum dat
«slecht» is zal een lagere marktwaarde kennen. De door
deze leden beschreven situatie zou zich dus niet voor
kunnen doen.
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe wordt
omgegaan met een internationale afwikkeling in het nieuwe
regime. Wordt dan alleen het Nederlandse deel afgewikkeld? Hoe wordt hiermee omgegaan indien splitsing niet
direct mogelijk is? Leidt dit niet tot ontwijkingsmogelijkheden of andere schadelijke neveneffecten?
De in dit wetsvoorstel opgenomen instrumenten en bevoegdheden zijn enkel van toepassing op ondernemingen
met zetel in Nederland. Indien sprake is van een internationale groep met ondernemingen in verschillende landen
kunnen de in het wetsvoorstel opgenomen bevoegdheden
slechts worden uitgeoefend jegens in Nederland gevestigde ondernemingen, met andere woorden: alleen het Nederlandse deel wordt afgewikkeld. Coördinatie van de grensoverschrijdende faillissementen is weliswaar mogelijk, het
blijven gescheiden vennootschappen en boedels.
Omdat sprake is van Nederlandse vennootschappen die
«slechts» onderdeel uitmaken van een groep is afgescheiden afwikkeling in beginsel altijd mogelijk. In wezen is deze
situatie gelijk aan de situatie van faillissement waarbij de
verschillende juridische entiteiten in Nederland en in het
buitenland ook allen afzonderlijk failliet kunnen gaan. Coördinatie van een grensoverschrijdend faillissement is weliswaar mogelijk, het blijven onderscheiden vennootschappen
en boedels.
Daarmee is het echter niet uitgesloten dat de onderdelen
van de groep in Nederland en in het buitenland operationeel en financieel dusdanig met elkaar zijn verweven dat
afwikkeling van de Nederlandse verzekeringsonderdelen
wordt bemoeilijkt. In een dergelijke situatie is het aan DNB
om in de planningsfase zodanige maatregelen te vereisen
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dat deze belemmeringen worden opgeheven. DNB beschikt
hiervoor over de noodzakelijke bevoegdheden.
Voorbereidingsfase
De leden van de SP vragen naar de hoeveelheid werk
achter de plannen die gemaakt moeten worden. Zij vragen
of het aantal plannen dat gemaakt moet worden niet verwarrend werkt en hoe vaak verzekeraars hun plannen
moeten toetsen. Ook vragen deze leden hoe wordt voorkomen dat de wil tot maatwerk bij de noodzaak van een
afwikkeling verwordt tot een afvinklijst.
De plannen die moeten worden opgesteld in het kader van
het herstel of de afwikkeling van een verzekeraar door DNB
dienen verschillende doelen en worden niet alleen door de
verzekeraars zelf opgesteld.
Het herstelplan (bij onderschrijding SCR) en het financieel
kortetermijnplan (bij onderschrijding MCR) worden, zonodig
in opdracht van DNB, door de verzekeraar opgesteld,
indien deze niet meer aan SCR of MCR voldoet. De verzekeraar geeft hierin de maatregelen aan om binnen zes
maanden weer aan het solvabiliteitskapitaalvereiste te
voldoen. Dit plan is dus pas aan de orde in concrete situaties waarin de verzekeraar daadwerkelijk niet meer voldoet
aan het solvabiliteitskapitaalvereiste (of als hij voorziet dat
binnen drie maanden mogelijk niet aan dat vereiste wordt
voldaan). Het wordt opgesteld op het moment dat zich al
problemen voordoen en voorzien in concrete maatregelen
om die problemen het hoofd te bieden.
Het voorbereidend crisisplan moet door de verzekeraar
worden opgesteld en ten minste eens in de drie jaar of bij
wijzigende omstandigheden worden geactualiseerd ter
voorbereiding op het ontstaan van eventuele financiële
problemen. Het doel van het plan is om oplossingen voor te
bereiden voor mogelijke crisissituaties voor de betrokken
verzekeraar en gaat hierbij nadrukkelijk in op de financiële,
operationele en juridische haalbaarheid van deze oplossingen.
Het plan dat door DNB wordt opgesteld voor verzekeraars
waarbij afwikkeling naar verwachting in het algemeen
belang zal zijn, is het afwikkelingsplan. In het afwikkelingsplan wordt beschreven op welke wijze DNB van plan is een
bepaalde verzekeraar of verzekeringsgroep in geval van
falen af te wikkelen, welke instrumenten daarbij zouden
worden gebruikt en hoe, en welke belemmeringen er zijn
voor afwikkeling. Deze afwikkelingsplannen worden in
beginsel eens in de drie jaar opgesteld.
Op basis van de individuele afwikkelingsplannen beoordeelt DNB per verzekeraar de afwikkelbaarheid; hier is
sprake van maatwerk. Op basis van die beoordeling kan
DNB de verzekeraar verplichten specifieke maatregelen te
treffen om belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te
nemen.
Het voorbereidend crisisplan
De leden van de VVD-fractie vragen of is overwogen het
begrip «herstelplan» gelijk te trekken voor banken en verzekeraars.
Er is niet overwogen om het begrip «herstelplan» gelijk te
trekken voor banken en verzekeraars. Het herstelplan voor
verzekeraars, zoals thans al in de Wet op het financieel
toezicht opgenomen, kent materieel een andere betekenis
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dan het herstelplan voor banken dat afkomstig is uit de
Bank recovery and resolution directive. Het herstelplan
zoals dat nu luidt is afkomstig uit de implementatie van de
richtlijn solvabiliteit II en kan zonodig door DNB van de
verzekeraar worden gevraagd alleen wanneer een verzekeraar niet meer aan het solvabiliteitskapitaalvereiste voldoet
of als hij voorziet binnen drie maanden mogelijk niet aan
dat vereiste te kunnen voldoen. Daarnaast is ook omwille
van de rechtszekerheid gekozen om de huidige aanduiding
voor verzekeraars niet te wijzigen. Gekozen is derhalve
voor de term «voorbereidend crisisplan» dat recht doet aan
de materiële invulling van de norm zoals in dit wetsvoorstel
beoogd.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe, in het kader van
het opstellen van het voorbereidend crisisplan, de verzekeraar in goede tijden kan beoordelen of een aandelenuitgifte
dan wel een carve-out in crisistijd nog haalbaar is? Ook
vragen deze leden waarom de plannen eens per drie jaar
worden herzien en hoe wordt bezien of een crisisplan niet
verouderd is?
Het doel van het voorbereidend crisisplan is dat een verzekeraar in financieel gezonde tijden nadenkt over de te
nemen stappen in financieel slechte tijden.
In die plannen zal de verzekeraar verschillende elementen
meenemen waaronder diverse crisisscenario’s en identificatie van herstelmaatregelen zoals het verlagen van kosten, aantrekken van kapitaal, verkoop van bedrijfsonderdelen en het verlagen van het risicoprofiel. Eén van deze
herstelmaatregelen kan dus ook de beoordeling van een
aandelenuitgifte zijn. Het kan voorkomen dat deze specifieke herstelmaatregel – bijvoorbeeld door een opgedroogde
kapitaalmarkt vanwege een crisis – in werkelijkheid niet
helemaal uitpakt zoals vooraf gedacht. Mede hierom moet
de verzekeraar meerdere herstelmaatregelen in zijn voorbereidend crisisplan opnemen, waarbij zij tevens de haalbaarheid van deze maatregelen en de bijbehorende risico’s
moet beoordelen.
De voorbereidende crisisplannen worden eens in de drie
jaar herzien en zo nodig tussentijds geactualiseerd wanneer zich een wezenlijke verandering in de organisatie of
bedrijfsvoering van de verzekeraar voordoet die noodzaakt
tot aanpassing van het plan. Gekozen is voor een frequentie van drie jaar om op die manier de administratieve lasten
voor de verzekeraars zoveel mogelijk te beperken. De
wezenlijke verandering moet bovendien actief door de
verzekeraar bij DNB worden gemeld.
Het afwikkelingsplan
De leden van de VVD-fractie vragen waar het verscherpte
toezicht precies uit bestaat.
Allereerst wordt opgemerkt dat de aanduiding «verscherpt
toezicht» geen term is die in de Wft voorkomt en daarin niet
is gedefinieerd. Het is geen vastgestelde set met maatregelen die te allen tijde wordt toegepast als een verzekeraar
onder verscherpt toezicht wordt geplaatst. Het verscherpen
van het toezicht brengt voor zowel DNB als de betrokken
verzekeraar extra inspanningen met zich. Dit manifesteert
zich in ieder geval in verhoogde monitoring, een toename
van de informatiebehoefte en meer frequent contact met de
verzekeraar. Daarbij zal DNB in het kader van het ver-
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scherpte toezicht aanvullende aandacht richten op de
onderliggende oorzaak bijvoorbeeld van de onderschrijding
van de SCR. De omvang van de extra werkzaamheden en
de gevraagde capaciteit in mensen en middelen wordt
steeds afgestemd op de specifieke problematiek waar de
verzekeraar mee wordt geconfronteerd.
De leden van de CDA-fractie vragen naar de verantwoordelijkheid van DNB bij het opstellen van afwikkelingsplannen
voor verzekeraars en naar de werkdruk die dit bij DNB zal
opleveren, omdat het mogelijk gaat om enkele tientallen
afwikkelingsplannen van bedrijven van aanzienlijke omvang.
Op grond van de wet stelt DNB voor verzekeraars de afwikkelingsplannen op.
Echter, de wet biedt DNB ruimte om van het plan af te zien
indien de afwikkelbaarheid (waaronder tevens wordt verstaan de mogelijkheid om de verzekeraar in faillissement te
liquideren) voldoende is geborgd. DNB behoeft daarmee
alleen een afwikkelingsplan op te stellen voor verzekeringsgroepen en zelfstandige verzekeraars met de richtlijn
solvabiliteit II vergunning die, kort gezegd, voor afwikkeling
in aanmerking komen. Het opstellen van een afwikkelingsplan is namelijk alleen zinvol indien het aannemelijk is dat
de betrokken entiteit of (een deel van de) groep bij falen
metterdaad zal worden afgewikkeld. Met andere woorden:
het moet voorzienbaar zijn dat de verzekeraar of groep op
dat moment zal voldoen aan alle criteria voor afwikkeling,
waaronder ook het criterium dat afwikkeling in het algemeen belang is. Voor verzekeraars die op voorhand niet
aan het algemeen belang criterium voldoen, behoeft DNB
geen afwikkelingsplan te maken. Dit volgt uit artikel 3A:81,
vijfde lid, in verbinding met artikel 3A:82, tweede lid. DNB
zal een dergelijk oordeel (de verzekeraar komt naar verwachting niet voor afwikkeling in aanmerking) kunnen
baseren op vooraf bepaalde criteria waarmee de beslissing
ook voor een grotere groep verzekeraars (bijvoorbeeld
kleine verzekeraars) ineens kan worden genomen. Daarmee is het aantal verzekeraars waarvoor een plan zal
worden opgesteld naar verwachting aanmerkelijk minder
groot dan door de CDA-fractie gesuggereerd.
Omdat er veel meer tijd is de afwikkeling van een verzekeraar ter hand te nemen, is er minder haast en behoeft het
afwikkelplan minder gedetailleerd te zijn dan bij banken. Er
bestaat immers geen gevaar op een zgn. bankrun bij verzekeraars. De plannen worden in beginsel eens in de drie
jaar herzien en invulling van deze plannen dient ook proportioneel te zijn.
De leden van de CDA-fractie constateren dat DNB zowel
verantwoordelijk wordt voor het opstellen van een afwikkelingsplan als voor het trekken van de conclusie of een
verzekeraar afwikkelbaar is. Deze leden vragen of hier
geen verantwoordelijkheden door elkaar gaan lopen en of
het niet verstandig is ergens in het proces ook een onafhankelijke toets te laten plaatsvinden, of in ieder geval
binnen DNB een «scheiding der machten» te bewerkstelligen.
Het opstellen van het afwikkelingsplan dient om goed voorbereid te zijn op een eventuele afwikkeling door vooraf
inzichtelijk te maken op welke wijze DNB van plan is een
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bepaalde verzekeraar of verzekeringsgroep af te wikkelen,
welke instrumenten daarbij zouden worden gebruikt en
hoe, en welke belemmeringen er zijn voor afwikkeling.
Onderdeel van het opstellen van het afwikkelingsplan is
dan ook de beoordeling door DNB van de afwikkelbaarheid
van de betreffende verzekeraar of verzekeringsgroep.
Mocht DNB tijdens deze beoordeling tegen belemmeringen
voor de afwikkelbaarheid aanlopen, dan kan zij vervolgens
de verzekeraar deze belemmeringen laten wegnemen. Het
trekken van de conclusie door DNB over de afwikkelbaarheid van de verzekeraar maakt derhalve een integraal
onderdeel uit van het proces van totstandkoming van het
afwikkelingsplan.
Indien op voorhand duidelijk is dat een verzekeraar niet
voor afwikkeling in aanmerking komt, bijvoorbeeld gelet op
de omvang van de verzekeraar, zal DNB geen afwikkelingsplan maken. De verzekeraar wordt dan geacht afwikkelbaar te zijn doordat haalbaar en geloofwaardig is dat de
verzekeraar al dan niet tezamen met andere onderdelen
van de groep in faillissement kan worden geliquideerd.
De leden van de SP-fractie vragen zich af wat er gebeurt
als het afzonderen, failliet laten gaan en afwikkelen van
een besmet onderdeel handiger is voor de groep – omdat
zij van een zwakke broeder verlost is – maar nadelig voor
de polishouder, omdat die zijn polis en dekking verliest en
via een bail-in gedwongen wordt tot een eigendomsrelatie
met het besmette deel. Welk belang gaat voor in deze
situatie? Die van de groep en de aandeelhouders van de
verzekeraar of de polishouder? Hoe gaat DNB dit precies
wegen? Erkent de regering dat het erg goed mogelijk is om
risico’s gaandeweg in één groep te concentreren en dat af
te wikkelen, en dat dit voor aandeelhouders of moederconcerns een goede mogelijkheid is om van een verlieslatend
onderdeel af te komen? Vindt de regering dat in een dergelijk geval DNB de belangen van het moederconcern of de
aandeelhouders moet dienen of juist de polishouders moet
beschermen?
Verwezen wordt naar het antwoord op soortgelijke vragen
van de leden van de VVD-fractie in paragraaf 3 (Nieuwe
wettelijk kader voor afwikkeling van verzekeraars onder
«Reikwijdte»). In aanvulling daarop wordt erop gewezen
dat toezicht is bedoeld om de belangen van polishouders te
beschermen en niet die van aandeelhouders. Er is dan ook
geen sprake van een weging van de belangen van aandeelhouders en polishouders door DNB.
c. Afwikkelingsfase
Besluit tot afwikkeling en verhouding going concern SII
De leden van de fractie van de VVD merken op dat de
termen «waarschijnlijk», «redelijk vooruitzicht» en «algemeen belang» in de voorwaarden voor het besluit tot afwikkeling open normen zijn. Ook wordt gesproken van een
voorspellend karakter. Tegelijkertijd heeft het besluit tot
afwikkeling een imperatief karakter en kan DNB de situatie
niet «nog even aankijken». Kan deze paradox worden
toegelicht?
De leden van de fractie van D66 vragen nog of met het
automatisme in het besluit tot afwikkeling recht wordt gedaan aan de rol van de toezichthouder. Hoe beoordeelt de
regering het risico om door dit automatisme elke vorm van
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maatwerk te verliezen? Is volgens de regering op deze
manier objectiviteit beter geborgd, dan door de discretionaire bevoegdheid van DNB te behouden in combinatie met
een toets door de rechter?
Anders dan de leden van de fractie van de VVD ben ik niet
van oordeel dat hier sprake is van een paradox. In de
eerste plaats kan er op worden gewezen dat de termen
«waarschijnlijk» en «algemeen belang» elders in het voorstel nader worden uitgewerkt.
Zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt, is voor
een besluit om tot afwikkeling van een verzekeraar over te
gaan onder meer vereist dat de verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal falen. Een verzekeraar wordt geacht te falen of
waarschijnlijk te zullen falen in één van de volgende omstandigheden:
a. de verzekeraar maakt op een zodanige wijze inbreuk
op de wettelijke eisen, waaronder de vergunningsvereisten of de daaraan verbonden voorwaarden, of er bestaan objectieve aanwijzingen ter ondersteuning van de
veronderstelling dat de verzekeraar in de nabije toekomst op zodanige wijze daarop inbreuk zal maken, dat
intrekking van de vergunning gerechtvaardigd is;
b. de waarde van de activa van de verzekeraar is geringer
dan de waarde van de passiva, of er zijn objectieve
aanwijzingen voor de veronderstelling dat de activa van
de verzekeraar in de nabije toekomst geringer zullen
zijn dan zijn passiva;
c. de verzekeraar is niet in staat of er zijn objectieve
aanwijzingen voor de vaststelling dat de verzekeraar in
de nabije toekomst niet in staat zal zijn zijn schulden of
andere passiva te betalen wanneer deze opeisbaar
worden; of
d. de verzekeraar heeft voor zijn voortbestaan bepaalde
vormen van staatssteun nodig.
Met deze criteria wordt de open norm dat «de verzekeraar
faalt of waarschijnlijk zal falen» nader ingevuld. De leden
van de VVD merken over deze criteria nog op dat in de
toelichting wordt gesproken van een «voorspellend karakter». Daarmee wordt gedoeld op het feit dat aan dit
criterium ook kan worden voldaan indien sprake is «van
objectieve aanwijzingen ter ondersteuning van de veronderstelling dat» bijvoorbeeld de activa van de verzekeraar
in de nabije toekomst geringer zullen zijn dan zijn passiva.
Hierbij is echter geen sprake van een open norm. Er moeten immers op dat moment al «objectieve aanwijzingen»
zijn en deze objectieveaanwijzingen kunnen niet enkel
bestaan uit de «professional judgement» van DNB.
Bij de beoordeling of de afwikkeling van de instelling in het
algemeen belang is, wordt getoetst of het ingrijpen noodzakelijk en proportioneel is, gelet op de doelstellingen van
afwikkeling, en of een normale faillissementsprocedure niet
tot dezelfde resultaten zou leiden. Afwikkeling is in het
openbaar belang indien een van de doelen genoemd in
artikel 3A:84 door middel van toepassing van de instrumenten tot een beter resultaat leidt dan een faillissement
(waarbij wordt opgemerkt dat het afwikkelingsdoel genoemd in artikel 3A:84, onderdeel a, alleen in combinatie
met onderdeel b, c of d tot de conclusie kan leiden dat
afwikkeling in het algemeen belang is). Hiermee wordt ook
de norm «afwikkeling is in het algemeen belang» nader
geconcretiseerd en ingevuld.
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Als aan de eerste twee elementen (de verzekeraar faalt of
waarschijnlijk zal falen en herstel is redelijkerwijs niet mogelijk) is voldaan, dient DNB te kiezen ofwel voor liquidatie
ofwel voor afwikkeling op grond van hoofdstuk 3A Wft. De
uitkomst van deze keuze volgt uit de beoordeling of afwikkeling in het algemeen belang is. Indien DNB constateert
dat afwikkeling in het algemeen belang is, moet een besluit
tot afwikkeling volgen; DNB mag het na deze vaststelling
niet «nog even aankijken».
Een dergelijke opdracht ligt, in antwoord op de vraag van
de leden van D66, ook voor de hand nu, in ieder geval voor
DNB, vast is komen te staan dat de verzekeraar faalt, er
geen alternatieven bestaan en afwikkeling een publiek
(openbaar) belang dient. Het is daarmee dan ook onwaarschijnlijk dat DNB zou willen besluiten om van een interventie af te zien. Daarbij zal het door de leden van D66 genoemde maatwerk vooral een rol krijgen in de wijze van
afwikkeling van de verzekeraar. Daarnaast heeft DNB in de
aan het besluit tot afwikkeling voorafgaande periode intensief aan het voorkomen van dit besluit gewerkt. Ook hier
weer op basis van maatwerk.
Daarbij speelt geen rol of een dergelijk besluit van DNB
voor effectuering dan wel, zoals thans wordt voorgesteld,
daarna voor toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd. In beide gevallen ligt de uitkomst van het besluitvormingsproces binnen DNB vast. DNB heeft in beide gevallen
tot afwikkeling besloten en zal de uitkomst van het besluitvormingsproces niet laten beïnvloeden door de vraag of er
een ex ante of ex post rechterlijke toets plaatsvindt.
De leden van de fractie van de VVD vragen hoe wordt
voorkomen dat er te lichtvaardig met het besluit tot afwikkeling omgegaan wordt, zeker daar de memorie van toelichting beschrijft dat het onmogelijk is om met zekerheid te
weten of aan de voorwaarden en eisen voldaan is?
Vast staat dat een besluit tot afwikkeling een zeer ingrijpende beslissing is die door DNB uitvoerig zal moeten
worden gemotiveerd en door de rechter als hij daarover
moet oordelen zal worden getoetst indien belanghebbenden daartegen beroep aantekenen. Het is aldus bijna ondenkbaar dat DNB lichtvaardig een besluit tot afwikkeling
zou nemen. Gebeurt dit onverhoopt toch, dan zal de rechter een dergelijk besluit vernietigen.
Vervolgens merk ik op dat de toelichting niet beschrijft dat
het onmogelijk zou zijn om te weten of aan de voorwaarden
voor een besluit tot afwikkeling is voldaan. De leden van de
fractie van de VVD duiden waarschijnlijk op de passage in
de memorie van toelichting waarin wordt ingegaan op het
toekomstig en voorspellend karakter van enkele criteria op
basis waarvan wordt beoordeeld of een verzekeraar faalt of
waarschijnlijk zal falen.
Ter toelichting kan het voorbeeld dienen van het criterium
dat een verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal falen indien
de waarde van de activa van de verzekeraar geringer is
dan de waarde van de passiva of er objectieve aanwijzingen zijn voor de veronderstelling dat de activa van de
verzekeraar in de nabije toekomst geringer zullen zijn dan
zijn passiva. Om aan dit criterium te voldoen behoeven de
activa nu nog niet geringer te zijn dan de passiva maar
moet reeds nu wel voorzienbaar zijn dat dit in de nabije
toekomst het geval zal zijn. Over de vraag of de activa in
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de toekomst geringer zullen zijn dan de passiva behoeft
geen absolute zekerheid te bestaan. Dat is ook niet mogelijk. Er moeten echter wel objectieve aanwijzingen zijn die
een dergelijke vaststelling ondersteunen, en over het bestaan van die aanwijzingen mag geen onzekerheid bestaan.
De beoordeling valt in dit voorbeeld aldus in tweeën uiteen:
1) zijn er objectieve aanwijzingen die 2) de veronderstelling
schragen dat de activa in de nabije toekomst geringer
zullen zijn dan de passiva. Hiermee bestaat een voldoende
concreet en toetsbaar criterium.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Afwikkeling van gemengde groepen, samenloop met de
BRRD en de SRMR verordening
In een aantal reacties op de consultatie (onder meer het
Verbond van Verzekeraars, het IFR en de universiteit Leiden) is gevraagd naar de samenloop tussen het onderhavige kader voor de afwikkeling van verzekeraars en verzekeringsgroepen en het kader dat geldt voor banken en bankengroepen.
Vooropgesteld dient te worden dat het antwoord op de
vraag naar de samenloop van verschillende interventieregimes niet verandert door de herziening van het afwikkelingsinstrumentarium voor verzekeraars en verzekeringsgroepen. Reeds bij de implementatie van de BRRD is
onderkend dat indien sprake is van een afwikkeling van
een bank of bankengroep waarvan ook een verzekeraar
deel uitmaakt, bijvoorbeeld in geval van een financieel
conglomeraat, de richtlijn en de SRM verordening slechts
voor het bankendeel van deze groep een regeling treffen.
De BRRD en de verordening sluiten aan bij de werkingssfeer van de richtlijn kapitaalvereisten respectievelijk de
verordening bankentoezicht. Indien is voldaan aan de
criteria voor afwikkeling uit de SRM verordening worden de
entiteiten van een groep die worden genoemd in artikel 3A:1, worden afgewikkeld op basis van de SRM verordening en hoofdstuk 3A.1 van de wet. Verzekeraars en de
holdings die geen bank of beleggingsonderneming als
dochter hebben, vallen niet onder het bereik van dit regime.
De bevoegdheden uit de SRM verordening en hoofdstuk
3A.1 kunnen niet op deze entiteiten worden toegepast.
Het in het wetsvoorstel voorgestelde regime is van toepassing op verzekeraars maar ook bijvoorbeeld op gemengde
financiële holdings en gemengde verzekeringsholdings.
Ten aanzien van de laatste entiteiten kan overlap ontstaan
tussen beide regimes nu zij zowel binnen het bereik van
hoofdstuk 3A.1 als binnen het bereik van het regime voor
verzekeraars kunnen vallen.
Door verschillende respondenten is erop gewezen dat het
onwenselijk is dat een verzekeringsgroep, althans een
groep waarvan de verzekeringsactiviteiten naar verhouding
een veel groter deel uitmaken, (geheel) wordt afgewikkeld
volgens het regime dat volgt uit de BRRD. Dit is niet het
geval. Het bankenregime kan slechts worden toegepast op
die delen van een dergelijke groep die zijn genoemd in
artikel 3A:2. Dit regime wordt dus nimmer toegepast op de
verzekeraar of de verzekeringsholding niet zijnde een
gemengde (financiële) holding. Er is daarbij overigens
slechts dan sprake van overlap indien, eenvoudig gezegd,
zowel aan de bankzijde als aan de verzekeringszijde is
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voldaan aan de voorwaarden voor groepsafwikkeling.
Immers, indien slechts aan een van beide zijden aan de
voorwaarden is voldaan, wordt slechts één regime geactiveerd. Indien wel sprake is van activering van beide regimes, volgt uit het feit dat het bankenregime een communautaire achtergrond heeft dat het bankenregime voorgaat,
althans voor die entiteiten waarbij overlap bestaat, zoals de
gemengde financiële holding. De entiteiten binnen de groep
waarbij geen overlap bestaat zoals de bank en de verzekeraar zullen altijd volgens hun eigen specifieke regime worden afgewikkeld.
In de memorie van toelichting is reeds opgemerkt dat bij de
afwikkeling van een bank of bankengroep met banden met
een verzekeraar, door DNB of de Afwikkelingsraad afstemming zal moeten plaatsvinden tussen DNB of de Afwikkelingsraad en de bevoegde (groeps)toezichthouder
van de verzekeraar of verzekeringsgroep, dan wel met de
coördinerend toezichthouder van een financieel conglomeraat. Voor Nederland zal dat DNB zelf zijn. Dit verandert
met de aanpassing van het instrumentarium voor de afwikkeling van verzekeraars niet.
Door de universiteit Leiden is nog gevraagd naar, kort
gezegd, de toepasselijkheid de level 2 en level 3 regelgeving van de BRRD. Deze nadere regelgeving door de
Commissie of EBA is niet van toepassing in het kader van
het onderhavige regime. DNB kan deze uitwerkingen wel
gebruiken als inspiratiebron voor de toepassing van haar
bevoegdheden, deze bevoegdheden worden echter niet
door de BRRD regelgeving ingeperkt.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen hoe wordt omgegaan
met de samenloop tussen deze wet en de Bank recovery
and resolution directive (BRRD) / Single Resolution Mechanism Regulation (SRMR), wanneer het moeilijk of geheel onmogelijk is om het bankendeel en het verzekeringsdeel van de instelling te scheiden?
De bancaire en verzekeringsactiviteiten binnen een gemengde groep zullen altijd worden uitgevoerd door verschillende juridische entiteiten. Dit volgt uit de relevante
wettelijke eisen die onder meer bepalen dat een verzekeraar geen andere activiteiten (waaronder ook bancaire) dan
verzekeren mag uitvoeren. Met andere woorden een bankverzekeraar zal veelal bestaan uit ten minste 3 verschillende ondernemingen (de bank, de verzekeraar en de holding). Daarmee is het tevens altijd mogelijk om die delen
van de groep te (onder)scheiden.
Daarmee is het vervolgens niet uitgesloten dat deze ondernemingen operationeel en financieel dusdanig met elkaar
zijn verweven dat afwikkeling van de bank en verzekeringsonderdelen ernstig wordt bemoeilijkt. In een dergelijke
situatie is het aan de afwikkelingsautoriteiten om in de
planningsfase zodanige maatregelen te vereisen dat deze
belemmeringen zoveel mogelijk worden opgeheven, rekening houdend met een goede balans tussen kosten van
wegnemen van belemmeringen tot afwikkeling en het voorkomen van nadelige gevolgen voor de entiteiten in kwestie.
Zowel de bancaire afwikkelingsautoriteiten (SRB en nationale RA’s) en DNB als afwikkelingsautoriteit voor verzekeraars beschikt over de daarvoor benodigde bevoegdheden.
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Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: De heer Van der Linde stelde de heel
terechte vraag wat het verschil met banken is. We hebben
er nog niet zo heel lang geleden over gepraat hoe het zit
met die bail-in bij banken. Terecht zegt hij: er zijn overeenkomsten maar er zijn ook grote verschillen. Er is één specifiek, heel belangrijk verschil dat ik nog even heel nadrukkelijk zou willen markeren. Bij een bank bestaat natuurlijk het
grote gevaar van een bankrun, want dat geld is in ieder
geval in theorie in grote mate direct opeisbaar. Dat is bij
een verzekeraar anders, want die heeft het geld vaak voor
een heel lange tijd belegd. Dus dat is wel iets om hierbij in
het achterhoofd te houden. Dat is het eerste gedeelte van
mijn antwoord op de vraag die de heer Van der Linde stelde. Als tweede vroeg hij of het klopte dat we bij de verzekeraar toch vooral de polishouder overeind proberen te houden. Daar heeft hij natuurlijk helemaal gelijk in.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Reikwijdte wetsvoorstel
In de consultatiereacties zijn opmerkingen gemaakt ten
aanzien van de reikwijdte van de voorstellen door het Verbond van Verzekeraars, de Gecombineerde Commissie
Vennootschapsrecht (GCV) en het Instituut voor Financieel
Recht (IFR). Opgemerkt wordt dat het risico van omvallen
van schadeverzekeraars van een andere orde zou zijn dan
het omvallen van een levensverzekeraar. De reikwijdte van
het voorstel zou wellicht beperkt kunnen worden tot levensverzekeraars; polishouders van schadeverzekeraars kunnen veelal makkelijk hun schadeverzekering elders onderbrengen. Het is juist dat het meer dan bij een levensverzekeraar veelal in de rede zal liggen een schadeverzekeraar
«normaal» failliet te laten gaan, maar dat zal niet altijd het
geval zijn. Zo kan onderscheid worden gemaakt tussen
verschillende branches waarin de schadeverzekeraar actief
is.
Zoals wordt opgemerkt in de memorie van toelichting kan
bij schadeverzekeraars met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen herstel of afwikkeling wel voor de hand liggen.
Alhoewel onderkend kan worden dat het instrumentarium
naar verwachting minder vaak zal worden toegepast op
schadeverzekeraars kan aldus niet worden uitgesloten dat
toepassing wenselijk is. Het ligt om voornoemde redenen
dan ook niet voor de hand om de reikwijdte van het voorstel
op voorhand te beperken tot levensverzekeraars.
De GCV en het IFR noemen een aantal mogelijke problemen die kunnen optreden in geval van bijvoorbeeld een
grensoverschrijdende groep. Zo zouden afgeboekte vorderingen bij gebreke aan internationale erkenning van deze
maatregelen, mogelijk door crediteuren worden verhaald op
niet Nederlandse bezittingen van de betreffende verzekeraar. In dit kader is het van belang op te merken dat het
herstel- en afwikkelingskader voldoet aan de definitie van
een saneringsmaatregel of liquidatiemaatregel van de
richtlijn solvabiliteit II. Op grond van artikel 269, eerste lid
en 273, eerste lid, van die richtlijn is alleen de bevoegde
instantie van de lidstaat van herkomst bevoegd om saneringsmaatregelen te nemen onderscheidenlijk een liquidatieprocedure te openen. Op grond van artikel 269, derde
lid, van die richtlijn wordt de procedure beheerst door het
recht van de lidstaat van opening, en ingevolge de artike-
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len 269, vierde lid, en 273, tweede lid, van die richtlijn
hebben die maatregelen zonder verdere formaliteiten volledige rechtswerking in de gehele Unie. Andere lidstaten zijn
dus verplicht een Nederlandse bail-in te erkennen. Andere
lidstaten hebben dus te erkennen dat een vordering als
gevolg van bail-in niet meer bestaat; er is dus geen vordering meer die kan worden verhaald op goederen die toebehoren aan de verzekeraar maar zich in een andere lidstaat
bevinden.
Met betrekking tot de werking in derde landen: geen bepaling in de wet verhindert dat DNB vermogensbestanddelen
in derdelanden in de afwikkeling betrekt (vgl. HR 15 april
1955, NJ 1955, 542; nog steeds geldend recht m.b.t. faillissementen). Of door DNB genomen maatregelen ook buiten
de Unie zouden kunnen werken, hangt af van het antwoord
op de vraag of het desbetreffende derde land die werking
op zijn grondgebied erkent. Het voordeel van het niet beperken van de reikwijdte van de maatregelen tot de Unie is
dat daardoor ten minste een kans bestaat dat deze maatregelen ook buiten de Unie werken. Indien de reikwijdte
zou worden beperkt tot de Unie is er zelfs die kans niet. De
GCV wijst er ook op dat het gebrek aan effectiviteit van
herstel en afwikkeling buiten Nederland er toe zal leiden
dat in het kader van de beoordeling van de afwikkelbaarheid extra ringfencing maatregelen worden opgelegd aan
de Nederlandse entiteiten om in dit gebrek te voorzien (op
een wijze zoals ook is voorzien in artikel 3A:11 Wft).
Hieraan is gedacht getuige artikel 3A:82. Bovendien moeten andere lidstaten herstel- en afwikkelingsmaatregelen
erkennen.
Het IFR merkt op dat haar voorlopige conclusie is dat de
voorstellen met betrekking tot groepsafwikkeling eigenlijk
uitsluitend toepasbaar zijn bij Nederlandse verzekeraars en
eventueel Nederlandse (nationale) verzekeringsgroepen en
niet geschikt zijn om internationale groepen af te wikkelen.
Ook stelt het IFR dat indien een Nederlandse verzekeraar
onderdeel uitmaakt van een internationale groep, het voor
de hand lijkt te liggen dat Nederlandse interventie beperkt
zou moeten blijven tot de afwikkeling van de Nederlandse
verzekeraar op solo basis.
In beginsel wordt hetgeen het IFR opmerkt onderschreven,
zij het dat op voorhand mogelijkheden tot afwikkeling niet
dienen te worden uitgesloten, louter omdat een afwikkeling
wellicht niet eenvoudig zal zijn. Bovendien valt niet uit te
sluiten dat een land op vrijwillige basis meewerkt met DNB.
Indien een verzekeraar met zetel in Nederland, die deel
uitmaakt van een internationale groep waarvan de holding
zich in Nederland bevindt, in de problemen komt, kunnen
maatregelen worden genomen jegens die verzekeraar en
de holding. Zo kunnen via een bail-in de aandeelhouders
een bijdrage leveren aan de afwikkeling. Indien de holding
louter als holding functioneert, dus alleen aandeelhouder is,
maakt het voor bail-in niet uit of de holding zich al dan niet
in Nederland bevindt omdat voor bail-in het van belang is
dat de verzekeraar wiens aandelen worden afgeschreven
zich in Nederland moet bevinden. De vraag hoe het bailedin kapitaal moet worden ingezet in de groep, is niet aan de
orde, omdat alleen de deelneming in de Nederlandse verzekeraar zijn waarde verliest. DNB kan niets bepalen met
betrekking tot de deelnemingen in verzekeraars met zetel
in andere (lid)staten. DNB kan haar bevoegdheden jegens

92

bijzondere maatregelen
de holding wel gebruiken inden de holding ook operationele
taken verricht zoals ICT-functies of het personeel van de
verzekeraar met zetel in Nederland in dienst heeft. In dat
geval kan het nuttig zijn om ten gunste van een goede
afwikkeling van de verzekeraar ook de holding bij de afwikkeling te betrekken door bijvoorbeeld er voor te zorgen dat
de ICT voor de verzekeraar blijft functioneren. Vanzelfsprekend zal DNB overleg moeten hebben met andere betrokken toezichthouders indien de holding ook taken verricht
ten dienste van andere verzekeraars.
Indien alleen de holding zich in Nederland bevindt, zijn de
raakvlakken met Nederland heel beperkt. Daarom is naar
aanleiding van het commentaar van de GCV en het IFR op
artikel 3A:86, derde lid, dat lid vervallen.
De GCV vraagt zich af waarom in artikel 3A:78 onderdeel e
(andere ondernemingen die deel uitmaken van een groep)
is opgenomen, omdat deze uitbreiding niet nodig zou zijn
omdat de afwikkelbaarheid wordt beoordeeld vanuit de
verzekeraar en de houdster en zich uitstrekt over alle partijen waarmee banden bestaan (ongeacht of dit groepsleden zijn). Inderdaad wordt de afwikkelbaarheid beoordeeld
op de wijze die de GCV schetst, maar om bevoegdheden te
kunnen uitoefenen jegens de groepsonderdelen, is vermelding in artikel 3A:78, onderdeel e, noodzakelijk. Het IFR
vraagt wat moet worden verstaan onder «andere ondernemingen die deel uitmaken van een groep voor zover zij
diensten verrichten die van kritiek belang zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten ervan» en of moet worden aangesloten bij de solvabiliteit II uitbestedingsregels. Naar aanleiding van dit verzoek is toelichting verduidelijkt.
Proportionaliteit
Verschillende partijen (Houthoff Buruma, Milliman, het
Verbond voor Verzekeraars, Clifford Chance) wijzen allen
op het belang van een proportionele toepassing door DNB
van het afwikkelingsinstrumentarium, meer specifiek in
relatie tot het voorbereidend crisisplan, het afwikkelingsplan
en de bevoegdheid voor DNB tot het (laten) wegnemen van
belemmeringen voor afwikkelbaarheid.
Houthoff Buruma merkt op dat bij het preventief toezicht het
belang van kostencontrole niet uit het oog wordt verloren.
DNB dient ervoor te waken dat de eisen die worden gesteld
aan een voorbereidend crisisplan in verhouding staan tot
het doel, mede gelet op het feit dat een crisis situatie nooit
volledig te voorspellen is. Milliman geeft in meer algemene
termen aan achter de principes van een voorbereidend
crisisplan en het opstellen van afwikkelingsplannen te
staan, zolang beide niet onnodig bureaucratisch en complex worden ingericht.
Het Verbond van Verzekeraars gaat in op de bevoegdheid
van DNB om in de voorbereidende fase eisen te stellen aan
verzekeraars wat betreft de afwikkelbaarheid. Zij vinden
deze bevoegdheid vergaand.
Clifford Chance geeft aan om in overleg met DNB verder
invulling te geven aan de bevoegdheid om af te zien van
het opstellen van een afwikkelingsplan en te verduidelijken
in welke omstandigheden zou kunnen worden geoordeeld
dat het opstellen van een afwikkelingsplan onnodig is.
Meer in het algemeen kan in antwoord op bovenstaande
reacties worden gesteld dat in de context van het opstellen
van voorbereidende crisisplannen en afwikkelingsplannen,
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alsook overigens meer in het algemeen bij toepassing van
de voorschriften en gebruik van bevoegdheden, DNB rekening dient te houden met de aard van de bedrijfsactiviteiten
van een instelling, de aandeelhoudersstructuur, de rechtsvorm, het risicoprofiel, de omvang en de verwevenheid van
een instelling met andere instellingen of met het financiële
stelsel als geheel. Hierbij is op te merken dat de afwikkeling
van een verzekeringsgroep niet in één weekend zal plaatsvinden, maar dat hier maanden over heen kunnen gaan.
Het is dus niet zo dat alle informatie benodigd voor afwikkeling continu volledig beschikbaar hoeft te zijn, zoals dat het
geval is bij banken. Wat wel van belang is dat er op voorhand een goede inschatting wordt gemaakt welke voor
onderdelen van een verzekeringsgroep (bijvoorbeeld de
levensverzekeraars) afwikkeling het meest voor de hand
ligt, en voor welke onderdelen het faillissement prevaleert.
Dit laatste is bijvoorbeeld het geval wanneer er sprake is
van een schadeverzekeraar met bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, waar nog veel schades uit kunnen
voortvloeien. Alleen voor die onderdelen van een verzekeringsgroep waarvoor afwikkeling voor de hand ligt, is informatie benodigd om dit mogelijk te maken. In het geval van
een kleine, weinig verweven of weinig complexe verzekeraar kan een afwikkelingsplan worden beperkt tot bepaalde
basisinformatie welke onderdelen van de groep in de scope
van afwikkeling vallen. Voor die onderdelen zal vervolgens
wat meer informatie gevraagd worden ten behoeve van het
afwikkelplan. DNB zal per geval bepalen hoe diepgaand
afwikkelplan gemaakt gaat worden. Ook kan DNB van het
opstellen van een afwikkelingsplan afzien, indien zij van
oordeel is dat de afwikkelbaarheid van de verzekeraar of
groep afdoende is geborgd, dan wel op voorhand helder is
dat van afwikkeling geen sprake zal zijn.
Voorts wordt geregeld dat zowel het voorbereidend crisisplan als het afwikkelplan in beginsel één keer per drie jaar
wordt opgesteld per verzekeringsgroep of stand alone
verzekeraar.
Clifford Chance geeft in haar reactie nog aan dat in aanvulling op de financiële, juridische en operationele verwevenheden die in de toelichting op het wetsvoorstel worden
genoemd, in het afwikkelingsplan ook zoveel als mogelijk in
kaart zal moeten worden gebracht welke producten door
een verzekeraar worden of werden verkocht. Dit wordt
onderschreven. Overigens zullen de eisen die worden
gesteld aan het afwikkelingsplan en de criteria met betrekking tot afwikkelbaarheid bij algemene maatregelen van
bestuur nader worden uitgewerkt.
Het Verbond van Verzekeraars acht het daarnaast wenselijk dat in de memorie van toelichting explicieter wordt
verwoord dat de bepalingen die zien op het (laten) wegnemen van belemmeringen voor afwikkelbaarheid primair
gericht zijn op Nederlandse verzekeringsentiteiten. Nu het
voorstel zich richt op entiteiten met zetel in Nederland is dit
inderdaad het geval. Dit neemt echter niet weg dat de
mogelijkheid bestaat dat de genoemde maatregelen wel
raken aan buitenlandse onderdelen van de groep. Indien in
een fictief voorbeeld een groep met een verzekeraar in
Nederland alle ICT-systemen heeft ondergebracht bij een
onderdeel van de groep met zetel in een derde land kan
een maatregel van DNB zijn dat de ICT ten minste deels in
Nederland moet zijn gelokaliseerd. Daarmee raakt deze
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maatregel het buitenlandse onderdeel wel degelijk alhoewel zij niet tot dat onderdeel is gericht.
Kamerstuk 34.842 nr C
De leden van de PvdA-fractie merken op dat verzekeraars
tegenwoordig veelal onderdeel zijn van een concern, en dat
het ten behoeve van een snel herstel of snelle afwikkeling
derhalve wenselijk is dat het instrumentarium van DNB zich
uitstrekt tot alle onderdelen van de groep waarvan de verzekeraar deel van uitmaakt. Zij vragen of wij het daarmee
eens zijn en zo nee, waarom niet en zo ja, welke rol de
regering hierin voor zichzelf ziet weggelegd.
De voorgestelde aanvulling van hoofdstuk 3A is, kort gezegd, van toepassing op de volgende entiteiten:
a. verzekeraars die onder toezicht van de Nederlandsche
Bank staan;
b. verzekeringsholdings die deel uitmaken van een groep;
c. gemengde verzekeringsholdings die deel uitmaken van
een groep;
d. gemengde financiële holdings die deel uitmaken van
een groep;
e. andere ondernemingen die deel uitmaken van een
groep, voor zover zij diensten verrichten die van kritiek
belang zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van
verzekeraars; en
f. in Nederland gelegen bijkantoren van verzekeraars met
zetel in een staat die geen lidstaat is, niet zijnde verzekeraars met beperkte risico-omvang.
Het instrumentarium is aldus niet beperkt tot de vergunninghoudende verzekeraar binnen een groep, maar strekt
zich uit tot andere onderdelen van de groep. In het bijzonder wordt gewezen op de categorie ondernemingen, genoemd onder e: andere ondernemingen die deel uitmaken
van een groep, voor zover zij diensten verrichten die van
kritiek belang zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van
verzekeraars. Het instrumentarium strekt zich aldus weliswaar niet uit tot alle onderdelen van de groep, maar wel tot
alle onderdelen die van kritiek belang zijn voor het functioneren van de verzekeraar.
In antwoord op de vraag welke rol de regering voor zichzelf
ziet weggelegd, kan in het algemeen worden opgemerkt
dat het toezicht op grond van de Wft op afstand van de
politiek is geplaatst en wordt uitgeoefend door de AFM en
DNB, in het door dit wetsvoorstel geregelde geval door
DNB. Daarnaast draagt de Minister van Financiën systeemverantwoordelijkheid, hetgeen betekent dat hij waakt
over het goede functioneren van het toezichtssysteem als
geheel. Deze verantwoordelijkheid betreft onder meer de
kwaliteit van de regelgeving, de adequaatheid van het
toezichtsinstrumentarium en de benoeming en het ontslag
van de bestuurders van de toezichthouders.

Afdeling 3a.2.1. Algemene bepalingen
Artikel 3A:77 Definities
In dit hoofdstuk en de daarop berustende
bepalingen wordt verstaan onder:
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Afwikkelingsinstrument
a. het instrument van bail-in, bedoeld in artikel 3A:93;
b. het instrument van overgang van de onderneming, bedoeld in artikel 3A:104;
c. het instrument van de overbruggingsinstelling, bedoeld in artikel 3A:112; en
d. het instrument van afsplitsing van activa
en passiva, bedoeld in artikel 3A:117;
afwikkelingsmaatregel:
de toepassing van een afwikkelingsinstrument of het uitoefenen van een bevoegdheid
ingevolge hoofdstuk 3A.2;
eigendomsinstrumenten:
aandelen, rechten op aandelen, certificaten
van aandelen, andere deelnemingsrechten of
participaties in het kapitaal, lidmaatschapsrechten of hiermee vergelijkbare rechten,
claims, opties, conversierechten of hiermee
vergelijkbare rechten die bij uitoefening omgezet kunnen worden in of recht geven op de
verwerving van aandelen of daarmee vergelijkbare rechten die aanspraken geven op het
kapitaal of het vermogen van de desbetreffende entiteit;
financiëlezekerheidsovereenkomst tot overdracht:
een financiëlezekerheidsovereenkomst tot
overdracht als bedoeld in artikel 51, onderdeel b, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek;
gestructureerde financieringsregeling:
een regeling, met inbegrip van securitisaties
en instrumenten voor hedgingdoeleinden, die
integraal deel uitmaakt van de dekkingspool
en naar het toepasselijke recht op gelijke
wijze als gedekte obligaties is gedekt, en die
het verstrekken en aanhouden van zekerheden door een partij bij de regeling, een trustee, lasthebber of gevolmachtigde inhoudt;
groep: richtlijngroep waarvan een verzekeraar als bedoeld in artikel 3A:78, onderdeel
a, deel uitmaakt.
in aanmerking komende passiva:
passiva van een entiteit als bedoeld in artikel
3A:78, die geen eigendomsinstrument zijn en
die niet ingevolge artikel 3A:94, eerste lid,
van toepassing van het instrument van bailin zijn uitgesloten;
salderingsovereenkomst: een overeenkomst
waarbij een aantal vorderingen of verplichtingen in één enkele nettovordering kunnen
worden omgezet, met inbegrip van overeen-
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komsten tot saldering bij vroegtijdige beëindiging waarbij, wanneer zich een afdwingingsgrond voordoet, hoe ook of waar ook
gedefinieerd, de verplichtingen van de partijen worden versneld zodat deze onmiddellijk zijn verschuldigd of worden beëindigd,
en in ieder geval in één enkele nettovordering worden omgezet of erdoor worden vervangen, met inbegrip van clausules tot saldering bij vroegtijdige beëindiging, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel n,
onder i, van de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten, en verrekening (netting) als bedoeld in artikel 2, onderdeel k,
van de richtlijn 98/26/EG van het Europees
parlement en de Raad van 19 mei 1998 betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen
(PbEG 1998, L 166);
schuldinstrumenten: obligaties en andere
vormen van overdraagbare schuld, instrumenten die een schuld creëren of erkennen
en instrumenten die recht geven op het verwerven van schuldinstrumenten;
verrekeningsovereenkomst: een verrekeningsovereenkomst op grond waarvan twee
of meer vorderingen of verplichtingen tussen de entiteit in afwikkeling en een tegenpartij met elkaar kunnen worden verrekend;
zekerheidsregelingen: zekerheidsregelingen
waarbij een persoon bij wijze van zekerheid
een werkelijk of voorwaardelijk belang in de
over te dragen goederen heeft, ongeacht of
dat belang door geïndividualiseerde goederen dan wel door een zekerheid op een
algemeenheid van goederen of soortgelijke
regeling is gedekt.
Artikel 3A:78. Reikwijdte
Dit hoofdstuk is van toepassing op de volgende entiteiten, met zetel in Nederland, tenzij anders is bepaald:
a. verzekeraars die onder toezicht van de
Nederlandsche Bank staan;
b. verzekeringsholdings die deel uitmaken
van een groep;
c. gemengde verzekeringsholdings die deel
uitmaken van een groep;
d. gemengde financiële holdings die deel
uitmaken van een groep;
e. andere ondernemingen die deel uitmaken
van een groep, voor zover zij diensten
verrichten die van kritiek belang zijn voor
de dagelijkse bedrijfsactiviteiten van verzekeraars; alsmede,
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f. in Nederland gelegen bijkantoren van verzekeraars met zetel in een staat die geen
lidstaat is, niet zijnde verzekeraars met
beperkte risico-omvang.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:78 bepaalt dat dit hoofdstuk, kort gezegd, van
toepassing is op verzekeraars die onder toezicht van DNB
staan, holdings van dergelijke verzekeraars, andere ondernemingen die deel uitmaken van een groep waarin zich een
verzekeraar bevindt, voor zover zij diensten verrichten die
van kritiek belang zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten
van de verzekeraar(s) en bepaalde bijkantoren in Nederland van verzekeraars uit derde landen. De bevoegdheden
die in dit hoofdstuk aan DNB zijn toegekend kunnen aldus
worden toegepast op deze entiteiten.
Artikel 3A:79. Verhouding tot toepasselijk
recht
Dit hoofdstuk is van toepassing op entiteiten
als bedoeld in artikel 3A:78, ongeacht het
recht dat van toepassing is op:
a. de activa of passiva van de entiteit;
b. door of met de medewerking van de entiteit uitgegeven financiële instrumenten;
en
c. overeenkomsten waaraan de entiteit is
gebonden.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel bepaalt dat het voor de toepassing van dit hoofdstuk niet relevant is welk recht van toepassing is. Het enige
criterium voor toepasselijkheid van dit hoofdstuk is dat het
gaat om een entiteit als bedoeld in artikel 3A:78. Beoogd
wordt duidelijk te maken dat entiteiten zich niet aan de
werking van dit hoofdstuk kunnen onttrekken door bij wijze
van rechtskeuze een ander recht dan Nederlands recht van
toepassing te verklaren op wat voor rechtsverhouding dan
ook. Een vergelijkbare bepaling is nu reeds opgenomen in
artikel 3:159b en artikel 3A:3.
Artikel 3A:80. Toepassing van afwikkelingsbesluiten
1. Een besluit ingevolge dit hoofdstuk alsmede de voorbereiding en uitvoering ervan, met uitzondering van afdeling 3A.2.2,
is niet onderworpen aan enig instemmingsvereiste, met uitzondering van het
vereiste van instemming van de verkrijger
bij overgang van eigendomsinstrumenten,
activa of passiva.
2. Een besluit ingevolge dit hoofdstuk alsmede de voorbereiding en uitvoering ervan, met uitzondering van afdeling 3A.2.2,
is niet onderworpen aan enig kennisgevingsvereiste of procedureel voorschrift
ingevolge het vennootschapsrecht of financieel toezichtsrecht.
3. Een besluit tot toepassing van een afwikkelingsinstrument of omzetting van de
rechtsvorm van de entiteit in afwikkeling,
alsmede de voorbereiding en uitvoering
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van dat besluit, is niet onderworpen aan
enige andere beperking uit hoofde van de
wet, statuten of overeenkomst.
4. Een besluit tot toepassing van een afwikkelingsinstrument vermeldt het tijdstip
waarop het in werking treedt. De desbetreffende eigendomsinstrumenten, activa
of passiva gaan over op dit tijdstip, tenzij
in het besluit anders is bepaald.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In dit hoofdstuk wordt een groot aantal bevoegdheden
toegekend aan DNB. Het betreft daarbij ook zeer ingrijpende bevoegdheden, bijvoorbeeld bail-in of de overgang van
onderdelen van de onderneming. De effectiviteit van de
uitoefening van deze bevoegdheden zou zeer ernstig worden belemmerd indien de toepassing afhankelijk zou kunnen zijn van in overeenkomsten, statuten van de entiteit in
afwikkeling of andere wettelijke bepalingen neergelegde
bevoegdheden van derden. Zo zou bijvoorbeeld toepassing
van het instrument van overgang van de onderneming
ernstig worden bemoeilijkt indien voor de overgang op
grond van artikel 2:107a van Boek 2 van het BW instemming van de algemene vergadering benodigd zou zijn.
Hetzelfde geldt voor de toepassing van het instrument van
bail-in waarbij voor het verminderen van de waarde van
aandelen of de intrekking ervan ingevolge artikel 208 van
Boek 2 in beginsel eveneens instemming van de algemene
vergadering is vereist.
In het eerste lid wordt, kort gezegd, bepaald dat besluiten
die door DNB in het kader van afwikkeling worden genomen, en de voorbereiding en uitvoering ervan (dit voor
zover deze niet in het besluit zijn vervat) niet zijn onderworpen aan enig instemmingvereiste. Er zijn op deze
hoofdregel twee uitzonderingen opgenomen. In de eerste
plaats is bij toepassing van het instrument van overgang
van de onderneming instemming van de verkrijger vereist.
Een potentiële overnemer kan dus niet worden gedwongen
tot een koop. Daarnaast is een uitzondering gemaakt voor
besluiten genomen ingevolge afdeling 3A.2.2. In deze
afdeling zijn de bevoegdheden in de planningsfase opgenomen. Nu het daar geen afwikkeling in enge zin betreft, en
het bevoegdheden betreft die worden uitgeoefend in een
«going concern»-situatie is toepasselijkheid van een ingrijpend voorschrift als het onderhavige disproportioneel.
Voorts dient te worden opgemerkt dat het terzijde schuiven
van een instemmingsrecht niet geldt voor bevoegdheden
uit hoger recht, zoals primair Europees recht of een rechtstreeks werkende verordening. Zo zal toepassing van het
instrument van overgang van de onderneming kunnen
leiden tot een fusie die ingevolge het Verdrag betreffende
de werking van de Europese Unie en de Concentratieverordening ter goedkeuring aan de Europese Commissie
moet worden voorgelegd. Aan dit voorschrift kan op grond
van dit artikel niet voorbij worden gegaan.
In het tweede lid wordt bepaald dat besluiten van DNB in
het kader van een afwikkeling niet worden onderworpen
aan kennisgevingvereisten of procedurele voorschriften van
het vennootschaps- of effectenrecht. Een ander voorbeeld
betreft de verplichting ingevolge de artikelen 69, 180 en
289 van Boek 2 van het BW om vennootschappen bij oprichting in te schrijven in het Handelsregister. Ook daaraan

© R.E. Batten januari 2020

kan, voor de duur van de afwikkeling, voorbij worden gegaan.
Het derde lid bepaalt dat een overgang van financiële
instrumenten, rechten of vermogensbestanddelen, afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten en bail-in en de
voorbereiding en uitvoering van deze besluiten, niet is
onderworpen aan enige andere beperking uit hoofde van
de wet, statuten of overeenkomst. Hiermee wordt, kort
gezegd, meer specifiek bepaald dat toepassing van deze
bevoegdheden in het kader van een afwikkeling altijd doorgang moet kunnen vinden. Statuten, overeenkomsten of
wettelijke bepalingen mogen geen belemmering vormen
voor toepassing van de instrumenten, uiteraard mits aan de
voorwaarden uit Deel 3A van de wet is voldaan. Een voorbeeld van wettelijk bepalingen die «terzijde kunnen worden
geschoven» betreft de regelingen in het BW met betrekking
tot het maatschappelijk kapitaal. Indien afschrijving en
omzetting ertoe leidt dat meer aandelen worden geplaatst
dan de omvang van het maatschappelijk kapitaal zoals in
de statuten opgenomen toelaat, vormt dit desalniettemin
geen belemmering voor de uitgifte.
Voor dit artikel geldt dat vergaand wordt ingegrepen in de
rechten van derden. Dit is passend gelet op het grote belang dat met een effectieve afwikkeling is gemoeid. Dat
neemt niet weg dat DNB rechten van derden niet nodeloos
terzijde mag schuiven. Zij past bevoegdheden slechts toe
indien dit, ter verwezenlijking van de afwikkelingsdoelstellingen, dienstig is. De bevoegdheden die zijn vervat in Deel
3A en vallen onder het bereik van dit artikel dienen te allen
tijde proportioneel te worden toegepast.
Het besluit moet op grond van het vierde lid uitdrukkelijk
het tijdstip van inwerkingtreding vermelden. Dit dient een
exact tijdstip te zijn. De bekendmaking van het besluit
geschiedt op grond van artikel 3:41 Algemene wet bestuursrecht. In het vierde lid is voorts uitdrukkelijk geregeld
dat het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit ook het
tijdstip is waarop de eigendom van de eigendomsinstrumenten of activa of passiva overgaat, tenzij anders in het
besluit is bepaald.
Dit artikel komt inhoudelijk overeen met artikel 3A:6.
Verhouding van het wetsvoorstel tot bepaalde andere
wettelijke voorschriften en communautair recht.
Een aantal respondenten (onder meer Eumedion, de GCV
en het Verbond van Verzekeraars) heeft opmerkingen
gemaakt over de verhouding van een aantal bepalingen uit
het voorstel tot het communautaire recht. Het betreft daarbij
artikel 3A:80 en artikel 3A:103.
Om te voorkomen dat een effectieve afwikkeling van een
verzekeraar wordt verhinderd of belemmerd, wordt in het
eerste lid van artikel 3A:80 bepaald dat bij toepassing van
afwikkelingsmaatregelen instemmingsvereisten uit de wet
of bijvoorbeeld de statuten niet van toepassing zijn. Hierbij
wordt onder meer gedacht aan de instemmingsvereisten
die voortvloeien uit de EU-richtlijnen inzake het vennootschapsrecht zoals de richtlijnen over splitsing, grensoverschrijdende fusie en fusie van vennootschappen. Deze
richtlijnen zijn uitgewerkt in titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin zijn onder meer de volgende instemmingsvereisten opgenomen: het besluit tot fusie of
splitsing door de algemene vergadering (artikelen 2:317 en
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334m BW) en het besluit tot fusie of splitsing door het
bestuur van een verkrijgende vennootschap (artikelen 2:331 en 2:334ff BW). Ook is relevant richtlijn
2012/30/EU voor wat betreft de oprichting van de NV en de
instandhouding en wijziging van haar kapitaal. De in deze
richtlijn neergelegde bevoegdheden om een besluit te
nemen over wijzigingen in het vermogen van de vennootschap zijn evenzeer niet van toepassing om redenen waarop eerder in de toelichting alsmede hieronder nader wordt
ingegaan. Dit betreft het besluit van de algemene vergadering tot kapitaalverhoging (artikel 2:96 BW) en het besluit
van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering
(artikel 2:99 BW).
Artikel 3A:80, eerste lid, lijkt bij de meeste respondenten
niet op bezwaren te stuiten. Eumedion geeft daarbij uitdrukkelijk aan begrip te hebben voor deze bepaling.
Het tweede lid van artikel 3A:80 bepaalt, kort gezegd, dat
besluiten die DNB neemt bij de afwikkeling van een verzekeraar niet zijn onderworpen aan procedurele en kennisgevingsvereisten van het vennootschapsrecht en het financiele toezichtsrecht. Dit betreft bijvoorbeeld procedurele
voorschriften die voortvloeien uit de richtlijn aandeelhoudersrechten zoals de oproeping voor een algemene vergadering (artikelen 2:113, 2:114 en 2:115 BW), het agenderingsrecht (artikel 2:114a BW), het bijwonen van de algemene vergadering en het uitoefenen van het stemrecht
(artikelen 2:117, 2:117a en 2:117b BW) en het vaststellen
van de stemmingsresultaten (artikel 2:120 BW). Ook de
andere hierboven genoemde EU-richtlijnen kennen procedurele voorschriften die niet van toepassing zijn. Dit betreft
voor de richtlijnen over (grensoverschrijdende) fusie en
splitsing voorschriften over het voorstel tot fusie of splitsing
en de toelichting daarop (artikelen 2:312–2:315, 2:326 tot
en met 2:-329, 2:333d tot en met- 2:333g en 2:334f tot en
met- 2:334i BW), het verzet door schuldeisers (artikelen 2:316 en 2:334k en 2:334l BW), schadeloosstelling van
aandeelhouders (artikelen 2:330a en, 2:333h BW) en regelingen over medezeggenschap (artikel 2:333k BW). De
richtlijn betreffende de oprichting van de NV en de instandhouding en wijziging van haar kapitaal kent evenzeer een
aantal procedurele voorschriften die in beginsel niet van
toepassing zijn in afwikkeling: de accountantsverklaring
over inbreng in natura voor en na oprichting (artikel 2:94a
en 2:94b BW), het voorkeursrecht van aandeelhouders bij
de uitgifte van aandelen (artikel 2:96a BW), het verzet door
schuldeisers (artikel 2:100 BW) en het bijeenroepen van
een algemene vergadering bij een sterke vermogensdaling
(artikel 2:108a BW).
Zoals eerder in deze toelichting al is opgemerkt is het
bereik van de genoemde richtlijnen grosso modo beperkt
tot situaties waarin de onderneming op een normale wijze
aan het economisch verkeer deelneemt; zij betreffen de
normale werking van de vennootschap.77 Op het moment
dat een bank of verzekeraar om bepaalde redenen van
algemeen belang wordt gesaneerd zijn deze richtlijnen niet
meer op dezelfde wijze van toepassing. Dit geldt overigens
a fortiori voor liquidatie van de onderneming. Dit geldt in
ieder geval indien de maatregel, kort gezegd, een breder
77

Zie in dat verband het arrest van Hof van Justitie van de
Europese Unie van 8 november 2016 C-41/15 r.o. 49.
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doel dient dan het enkele «overeind houden van de onderneming». Dit blijkt uit rechtspraak van het Hof van Europese Unie waarin het hof oordeelt dat de bescherming die
voortvloeit uit de Europese richtlijnen weliswaar van toepassing blijft in een «eenvoudige saneringsmaatregel»
maar niet bij een «uitzonderlijke saneringsmaatregel»
bijvoorbeeld ter voorkoming van een ernstige verstoring
van de nationale economie en het financiële stelsel van
een lidstaat. Afwikkeling zoals thans voorgesteld is bij
uitstek een uitzonderlijke saneringsmaatregel.
De achtergrond en context van artikel 3A:80 is daarbij
vergelijkbaar met die van bepalingen die thans reeds in de
wet zijn opgenomen. Zo is in artikel 3:159q bepaald dat een
overdrachtsplan met betrekking tot door de probleeminstelling uitgegeven aandelen zo nodig kan afwijken van wettelijke voorschriften of statutaire bepalingen. Een ander voorbeeld is artikel 6:1, eerste lid, van de wet waarin wordt
bepaald dat de Minister van financiën, indien hij van oordeel is dat de stabiliteit van het financiële stelsel ernstig en
onmiddellijk in gevaar komt, zo nodig in afwijking van wettelijke voorschriften of statutaire bepalingen onmiddellijke
voorzieningen kan treffen ten aanzien van een financiële
onderneming. Artikel 3A:80 kent aldus, naast het gelijkluidende artikel 3A:6, ook op andere plaatsen in de wet reeds
in meer of mindere mate precedenten.
Onderkend wordt dat met het onderhavige artikel vergaand
kan worden ingegrepen in de rechten van derden. Dit wordt
passend geacht in het licht van het belang dat met een
effectieve afwikkeling van verzekeraars is gemoeid. Dat
echter neemt niet weg dat DNB rechten van derden niet
nodeloos terzijde mag schuiven. Zij past bevoegdheden
slechts toe indien dit, ter verwezenlijking van de afwikkelingsdoelstellingen, noodzakelijk is. DNB dient daarbij
tevens te alle tijden de proportionaliteit van haar interventies in ogenschouw te houden. Indien het voor een effectieve afwikkeling niet noodzakelijk is om af te doen aan bijvoorbeeld procedurevoorschriften of kennisgevingvereisten
ligt het in de rede dat DNB dergelijke voorschriften in acht
neemt.
Eumedion wijst nog op een drietal concrete voorschriften
ten aanzien waarvan zij om nadere toelichting verzoekt.
Het betreft het verplicht bod, de prospectusplicht en de
verplichting om voor het houden van een gekwalificeerde
deelneming in een verzekeraar te beschikken over een
verklaring van geen bezwaar. Hierover kan het volgende
worden opgemerkt.
Artikel 3A:80, tweede lid, heeft betrekking op procedurevoorschriften en kennisgevingsvereisten. De bepaling heeft
daarmee geen onbeperkt bereik in die zin dat zij niet alle
materiële bepalingen van het vennootschapsrecht en financiële toezichtsrecht terzijde schuift. Het ligt niet in de rede
de regeling inzake het verplicht bod te kwalificeren als
procedurevoorschrift of kennisgevingsvereiste. Artikel 5:70
Wft over het verplicht bod bij verwerven van 30% van de
stemrechten in, kort gezegd, een beursvennootschap kan
om die reden van toepassing worden geacht. Dit ligt ook
daarom in de rede nu er überhaupt geen aanleiding lijkt
deze bepaling buiten toepassing te verklaren.
Ten aanzien van de prospectusplicht geldt dat de ratio van
de prospectusplicht uit de richtlijn – het informeren van
potentiële beleggers over de financiële situatie en mogelij-
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ke risico’s bij een uitgevende instelling – niet past bij de
situatie waarbij de uitgifte of toelating tot de handel de
(automatische) resultante is van de toepassing door DNB
van de bevoegdheid tot omzetting van in aanmerking komende passiva. Er valt, kort gezegd, voor de partij wier
vordering wordt omgezet in nieuw uit te geven aandelen
niets te kiezen, behoudens de mogelijkheid zijn recht om
nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten te vervreemden. Daarmee ontvalt voor een belangrijk deel de ratio aan
de prospectusplicht voor de uitgifte van nieuwe eigendomsinstrumenten na toepassing van het instrument van bail-in.
Het voorgaande geldt overigens niet in dezelfde mate voor
de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt
van dergelijke eigendomsinstrumenten. Hierbij komt aan
een goedgekeurd prospectus wel degelijk een belangrijke
functie toe; het ligt dan ook in de rede om in een dergelijke
situatie wel over te gaan tot het opstellen van een prospectus, mits de effectieve afwikkeling daardoor niet wordt
belemmerd. Bij het voorgaande moet worden aangetekend
dat thans in Europees verband wordt onderhandeld over
het vervangen van de prospectusrichtlijn door een verordening. In die verordening wordt, althans vooralsnog, uitdrukkelijk aandacht besteed aan de mogelijkheid van conversie
van effecten en het bestaan van een prospectusplicht in
een dergelijke situatie. Indien deze verordening in deze
vorm in werking zou treden zou daarmee sprake zijn van
een rechtstreeks werkende bepaling van hogere rang die
niet langer door artikel 3A:80 terzijde kan worden geschoven.
Ten slotte wordt ingegaan op artikel 3A:103 dat een regeling treft voor het geval omzetting van in aanmerking komende passiva leidt tot verwerving of vergroting van een
gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar. De vraag
is opgeworpen of bij gebrek aan een Europese regeling in
de Nederlandse wet een bijzondere regeling kan worden
getroffen. Het antwoord op die vraag luidt bevestigend. De
bepalingen inzake de plicht met betrekking tot een verklaring van geen bezwaar (vvgb) voor verzekeraars in going
concern kennen een Europeesrechtelijke achtergrond in de
richtlijn solvabiliteit II. Hiervoor is in de toelichting reeds
opgemerkt dat het wettelijk kader van de richtlijn solvabiliteit II met het intrekken van de vergunning van de verzekeraar niet langer van toepassing is. Het staat de Nederlandse wetgever dus vrij een, van de richtlijn solvabiliteit II
afwijkende regeling, in te voeren voor de verwerving van
een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar in
afwikkeling. Daarbij is relevant dat reeds in de wet is bepaald dat de wettelijke eisen aan (gekwalificeerde deelnemingen in) verzekeraars in beginsel van toepassing zijn
ongeacht de vraag in hoeverre de verzekeraar beschikt
over een vergunning. Overigens merkt Eumedion terecht
op dat deze bepaling ook moet gelden in de situatie dat
sprake is van toepassing van het instrument van overgang
van de onderneming.
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Afdeling 3A.2.2 Voorbereiding van
afwikkeling
Artikel 3A:81 Afwikkelingsplan
1. De Nederlandsche Bank stelt een afwikkelingsplan vast voor een verzekeraar, niet
zijnde een verzekeraar met beperkte risico-omvang, die geen onderdeel is van een
groep of voor een groep.
2. Het afwikkelingsplan beschrijft mogelijkheden voor de toepassing van de in dit
hoofdstuk bedoelde afwikkelingsinstrumenten indien de Nederlandsche Bank tot
afwikkeling besluit.
3. De Nederlandsche Bank evalueert periodiek het afwikkelingsplan alsmede, na elke materiële verandering in de juridische
of organisatiestructuur, de bedrijfsactiviteiten of de financiële positie van de verzekeraar of de groep.
4. De verzekeraar of entiteit in de groep als
bedoeld in artikel 3A:78, onderdeel b, c of
d, brengt de Nederlandsche Bank onverwijld op de hoogte van alle veranderingen
bij die verzekeraar of entiteit die aanleiding kunnen geven voor een evaluatie van
het afwikkelingsplan als bedoeld in het
derde lid.
5. De Nederlandsche Bank kan afzien van
het opstellen van een plan indien zij van
oordeel is dat de afwikkelbaarheid van de
verzekeraar of van de groep afdoende is
gewaarborgd.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot het eerste lid tot en met
vierde lid.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Op het moment dat de hiervoor genoemde plannen onvoldoende resultaat hebben opgeleverd en de financiële
problemen onomkeerbaar zijn, is het wenselijk dat verzekeraars goed afwikkelbaar zijn. DNB dient daarom in beginsel
voor elke solvabiliteit II verzekeringsgroep en solvabiliteit II
verzekeraar die geen onderdeel is van een verzekeringsgroep ex ante afwikkelingsplannen op te stellen. Er wordt
echter wel voorzien in een bevoegdheid voor DNB om af te
zien van het opstellen van een afwikkelingsplan als dat,
gelet op de specifieke kenmerken van een betreffende
verzekeraar of verzekeringsgroep, onnodig wordt geacht.
DNB dient er daarbij vanzelfsprekend wel in redelijkheid
vanuit te kunnen gaan dat de verzekeraar ofwel afgewikkeld kan worden indien dit noodzakelijk is ofwel dat daarvoor zonder significante negatieve consequenties voor
polishouders faillissement kan worden aangevraagd.
Het afwikkelingsplan beschrijft de mogelijkheden voor de
toepassing van de afwikkelingsinstrumenten en bevoegdheden op de verzekeraar. Het afwikkelingsplan is
een essentieel onderdeel om te komen tot een doeltreffende afwikkeling. In een afwikkelingsplan wordt beschreven
op welke wijze DNB van plan is een bepaalde verzekeraar
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of verzekeringsgroep af te wikkelen, welke instrumenten
daarbij worden gebruikt en hoe, en welke belemmeringen
er zijn voor afwikkeling. Daarnaast worden belangrijke
kenmerken van de verzekeraar beschreven die relevant
zijn bij afwikkeling; denk daarbij aan derivatencontracten of
de aanwezigheid van beleggingsverzekeringen e.d. Afwikkelingsplannen dienen periodiek te worden herzien.
Op basis van de afwikkelingsplannen beoordeelt DNB de
afwikkelbaarheid van de verzekeraar en kan zij de verzekeraar verplichten specifieke maatregelen te treffen om belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen. Op
het moment dat DNB na de voorgenoemde beoordeling
wezenlijke belemmeringen voor de afwikkelbaarheid van
die verzekeraar identificeert, heeft zij de bevoegdheid om
deze belemmeringen weg te laten nemen door de verzekeraar. Dit kan bijvoorbeeld door financiële, juridische en
operationele verwevenheden binnen een verzekeringsgroep op voorhand in kaart te brengen en indien nodig te
beperken, zodat deze niet in de weg staan aan een eventuele overdracht van onderdelen van die groep. Zo zal
binnen de ICT systemen gewerkt kunnen worden met een
dusdanige scheiding van processen dat het ICT systeem
relatief eenvoudig gesplitst kan worden, als dit nodig is.
De gedachten achter deze voorgenomen bevoegdheden
zijn vooraf inzicht te krijgen in de consequenties van het
afwikkelen van een verzekeraar binnen een verzekeringsgroep om zo besmetting binnen een verzekeringsgroep
voor zover dat mogelijk is te beperken en de afwikkeling
van een complexe groep zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, met optimale belangenbehartiging voor alle polishouders.
Het voorgestelde artikel geeft DNB op grond van het eerste
lid de bevoegdheid tot vaststelling van afwikkelingsplannen
voor zelfstandige verzekeraars en verzekeringsgroepen.
Voor verzekeraars die deel uitmaken van een groep voorziet het afwikkelingsplan van de groep ook in de afwikkeling
van de verzekeraars in die groep. Op grond van het derde
lid herziet DNB periodiek de afwikkelingsplannen als hiertoe aanleiding is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een
verzekeraar fuseert, wordt overgenomen of bepaalde activiteiten afstoot. DNB dient hier op grond van het vierde lid
direct van op de hoogte te worden gebracht. Indien het
punten zou betreffen die voor DNB aanleiding kunnen zijn
om het afwikkelingsplan te evalueren die niet vallen onder
de in het derde lid genoemde punten, kan een verzekeraar
alleen aan zijn meldingsplicht voldoen indien hij door DNB
daarvan in kennis is gesteld. DNB kan ingevolge het vijfde
lid afzien van het opstellen van een plan indien zij van
oordeel is dat de afwikkelbaarheid van de verzekeraar of
groep afdoende is geborgd.
De eisen die aan het afwikkelingsplan worden gesteld en
welke onderdelen in het afwikkelingplan moeten worden
opgenomen, worden uitgewerkt in een algemene maatregel
van bestuur.
Kamerstuk 34.842, nr. 4 (Advies RvS)
1. Afwikkelingsplannen
Een belangrijk element van het voorstel betreft de zogenoemde afwikkelingsplannen. DNB vervult bij het voorkomen van insolventie momenteel al, mede ter uitvoering van
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de Europese regels voor verzekeraars (Solvency II),78 een
centrale rol. Het voorstel bouwt daarop voort met regels
inzake crisisplannen en afwikkelingsplannen. Als prudentiele toezichthouder verkrijgt DNB reeds zogenoemde
«voorbereidende crisisplannen»79 van grote verzekeringsgroepen, waarin de verzekeraar jaarlijks vermeldt welke
herstelstappen genomen kunnen worden in het geval de
solvabiliteitseisen dreigen te worden doorbroken. Dit heeft
een belangrijke invloed op een beheerste bedrijfsvoering
en goed risicomanagement. Het wetsvoorstel codificeert
deze verplichting.80
Daarnaast wordt voorgesteld dat DNB periodiek zogenoemde afwikkelingsplannen vaststelt, waarin wordt vastgelegd welke afwikkelingsinstrumenten en -bevoegdheden
toegepast kunnen worden als er sprake is van onomkeerbare financiële problemen. DNB beoordeelt zo op voorhand
de afwikkelbaarheid van de verzekeraar. Indien DNB meent
dat er wezenlijke belemmeringen zijn die aan een geordende afwikkeling in de weg zullen staan, stelt DNB de verzekeraar in de gelegenheid die belemmeringen naar eigen
inzicht weg te nemen. Als de door de verzekeraar voorgestelde maatregelen niet voldoende zijn, kan DNB de instelling daartoe gerichte aanwijzingen geven.81 De voorgestelde regeling voor afwikkelingsplannen voor verzekeraars
sluiten nauw aan bij de afwikkelingsplannen die worden
voorgeschreven op grond van het Europees kader voor
herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen, en die voor verzekeraars worden voorgesteld in
het kader van EIOPA, de FSB en de IAIS.
De toegevoegde waarde van het voorstel is naar het oordeel van de Afdeling niet zozeer gelegen in de herordening
en vervolmaking van de bestaande afwikkelings- en faillissementsinstrumenten, maar vooral in de opdracht aan de
verzekeraar om vooraf zijn bedrijfsstructuur zodanig in te
richten dat, ingeval de verzekeraar faalt, afwikkeling op een
beheerste wijze kan plaatsvinden. Dat is van belang omdat
zo verschillende onderdelen waar nodig snel van elkaar
kunnen worden losgemaakt en afzonderlijk kunnen worden
afgewikkeld. Ook kan onder omstandigheden wellicht worden voorkomen dat de bijzondere instrumenten van hoofdstuk 6 Wft (zoals onteigening) moeten worden ingezet ten
aanzien van een gehele verzekeraar, terwijl de problematiek die aanleiding geeft tot de toepassing van die instrumenten slechts een bepaald onderdeel betreft. Verder
kunnen hiermee de binnenlandse activiteiten van de buitenlandse worden gescheiden, hetgeen van belang is omdat
harmonisatie van afwikkelingsinstrumenten niet heeft
plaatsgevonden,82 waardoor de effectuering van die instrumenten in internationaal verband niet is verzekerd.
78
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Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 25 november 2009 betreffende de toegang tot en
uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvency II).
Deze plannen worden ook voor banken voorgeschreven in
artikelen 5–9 van Richtlijn 2014/59/EU en worden daar «herstelplannen» genoemd.
Artikel 3:288i1 Wft (nieuw).
Artikelen 3A:81 e.v. Wft (nieuw).
Anders dan de coördinatie van saneringsmaatregelen en
liquidatieprocedures in titel IV van Solvency II.
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Afwikkelingsplannen zijn dan ook van belang om ook in de
beperkte internationale regelingscontext te kunnen komen
tot een beheerste afwikkeling van verzekeraars.
Tegelijkertijd moet worden onderkend dat aanwijzingen om
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid van een verzekeraar weg te nemen aanzienlijke invloed kunnen hebben op
de bedrijfsvoering van de desbetreffende verzekeraar.
Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: Voorzitter. Ik moet volgens mij nog één
ding doen. Ik moet met de heer Paternotte de krochten van
het bestuursrecht in. De vraag is of het plan op zichzelf al
een besluit is. Het antwoord daarop is nee. Het plan is een
strategiedocument van DNB zelf. Als er uit het plan — daar
zit de "maar" — gevolgen voortvloeien voor de verzekeraar
zelf, bijvoorbeeld een aanwijzing van DNB is het ... De heer
Paternotte knikt op een manier die me onmiddellijk onrustig
maakt, want die suggereert dat hij veel meer afweet van
het bestuursrecht dan ik. Om een belemmering weg te
nemen: dan is het vervolgens wel een besluit. Daar is dan
ook bezwaar en beroep tegen mogelijk. In het algemeen
bestuursrecht moet je sowieso geraakt worden door een
besluit voordat je überhaupt de mogelijkheid hebt om in
bezwaar of beroep te gaan. Dat zullen veel van de leden
van de Kamer wel herkennen.
Artikel 3A:82 Beoordeling afwikkelbaarheid
1. De Nederlandsche Bank beoordeelt bij het
opstellen van een afwikkelingsplan de mate waarin de betrokken verzekeraar of
groep afwikkelbaar is en stelt daarbij, voor
zover aanwezig, de wezenlijke belemmeringen voor afwikkelbaarheid vast.
2. De verzekeraar of groep wordt geacht
afwikkelbaar te zijn indien de Nederlandsche Bank door afwikkelingsinstrumenten
op de verzekeraar of groep toe te passen
een afwikkelingsdoelstelling, bedoeld in
artikel 3A:84, kan verwezenlijken, dan wel
dat haalbaar en geloofwaardig is dat de
verzekeraar al dan niet tezamen met andere onderdelen van de groep in faillissement kan worden geliquideerd.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot het eerste lid.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In dit artikel staat de regeling van de beoordeling van de
afwikkelbaarheid, die de basis vormt voor het afwikkelingsplan voor een zelfstandige verzekeraar of verzekeringsgroepen ten behoeve van het vaststellen van een definitief
afwikkelingsplan en het eventueel opleggen van maatregelen op grond van het volgende artikel. Het gaat daarmee
om een voorbereidende handeling, waartegen geen afzonderlijk bezwaar en beroep open staan.
Van belang is nog op te merken dat bij de beoordeling van
de afwikkelbaarheid tevens wordt bezien in hoeverre het
haalbaar en geloofwaardig is om de verzekeraar, al dan
niet tezamen met andere onderdelen van de groep, in
faillissement te liquideren. Met andere woorden in hoeverre
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voorzienbaar is dat afwikkeling niet het openbaar belang
zal zijn. Indien hiervan sprake is, bijvoorbeeld bij een kleine
verzekeraar, kan de verzekeraar geacht worden afwikkelbaar te zijn door middel van een faillissement. DNB kan
dan op grond van artikel 3A:81, vijfde lid, afzien van het
opstellen van een plan. Immers, de afwikkelbaarheid is
reeds door middel van faillissement geborgd.
Zie voor een verdere toelichting het algemeen deel van
deze toelichting.
Artikel 3A:83 Maatregelen ten aanzien van
afwikkelbaarheid
1. Indien de Nederlandsche Bank bij de beoordeling, bedoeld in artikel 3A:82, eerste
lid, vaststelt dat er wezenlijke belemmeringen voor de afwikkelbaarheid van de
verzekeraar of groep bestaan, brengt zij
deze ter kennis van de betrokken verzekeraar of de entiteit, bedoeld in artikel 3A:81.
2. De verzekeraar of entiteit stelt binnen vier
maanden na de kennisgeving aan de Nederlandsche Bank maatregelen voor om
de belemmeringen weg te nemen.
3. Indien de Nederlandsche Bank van oordeel is dat de voorgestelde maatregelen
de belemmeringen in voldoende mate
wegnemen, stelt zij deze vast. De Nederlandsche Bank kan aan de uitvoering van
de voorgestelde maatregelen een termijn
verbinden.
4. Indien de Nederlandsche Bank van oordeel is dat de voorgestelde maatregelen
de belemmeringen niet in voldoende mate
wegnemen, geeft de Nederlandsche Bank
de verzekeraar of de entiteit, bedoeld in
artikel 3A:81 een aanwijzing waarin zij de
uitvoering van alternatieve maatregelen
om de belemmeringen weg te nemen,
voorschrijft.
5. Maatregelen bedoeld in het vierde lid kunnen strekken tot het:
a. herzien of instellen van financieringsregelingen;
b. beperken van afzonderlijke en samengevoegde blootstellingen;
c. overdragen van bepaalde activa;
d. staken of beperken van bepaalde bestaande of voorgestelde bedrijfsactiviteiten;
e. staken of beperken van de ontwikkeling van nieuwe of bestaande bedrijfsonderdelen of de verkoop van nieuwe
of bestaande producten;
f. wijzigen van de juridische of operationele structuur;
g. zekerstellen de continuïteit van kritieke
bedrijfsonderdelen;
h. opzetten van een gemengde financiële
holding; of,
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i. indien de verzekeraar een dochteronderneming is van een gemengde financiële holding of gemengde verzekeringsholding, opzetten van een afzonderlijke verzekeringsholding om de
zeggenschap over de verzekeraar uit te
oefenen.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In dit artikel wordt de te volgen procedure beschreven voor
de oplegging van maatregelen om eventueel geconstateerde belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen. Deze maatregelen zijn ontleend aan artikel 17, vijfde
lid, van de BRRD, waarbij de specifieke maatregelen voor
banken vanzelfsprekend niet zijn overgenomen.
Voor een toelichting op de artikelen 3A:84 tot en met
3A:87 wordt verwezen naar het algemeen deel van de
memorie van toelichting.

Afdeling 3A.2.3. Besluit tot afwikkeling
Kamerstuk 34.842, nr. 4 (Advies RvS + Nader rapport)
2. Voorwaarden voor besluit tot afwikkeling
Algemeen
In het voorgestelde artikel 3A:84 Wft zijn de doelstellingen
voor het toepassen van de afwikkelingsinstrumenten opgesomd: bescherming van polishouders, het voorkomen van
grote maatschappelijke gevolgen, het voorkomen van
significante nadelige gevolgen voor de financiële markten
of de economie, of het voorkomen van de inzet van staatssteun.
Een besluit tot afwikkeling wordt ingevolge artikel 3A:85 Wft
genomen indien de verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal
falen en niet te verwachten is dat met alternatieve maatregelen falen kan worden voorkomen, terwijl de afwikkeling in
het algemeen belang is. Indien aan deze cumulatief gestelde voorwaarden is voldaan, moet een besluit tot afwikkeling
worden genomen. Een «algemeen belang» is ingevolge
artikel 3A:85, derde lid, Wft aanwezig wanneer afwikkeling
noodzakelijk is om één of meer van de doelstellingen van
artikel 3A:84 Wft te bereiken en dit via faillissement niet of
niet in dezelfde mate mogelijk is. Indien niet aan de voorwaarden voor het toepassen van afwikkelingsinstrumenten
wordt voldaan, kunnen de afwikkelingsinstrumenten niet
worden toegepast83 en is het aan DNB om het faillissement
aan te vragen.
Het tijdstip waarop DNB de instrumenten kan toepassen is
voor afwikkeling en faillissement gelijk: het moment waarop
de verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal falen en het redelijkerwijs niet valt te verwachten dat alternatieve maatregelen binnen een afzienbaar tijdsbestek het falen zouden
voorkomen.84 Dit betekent dat DNB in die situatie voor de
keuze staat tussen het toepassen van het afwikkelinginstrumentarium of het in gang zetten van de faillissements-

83
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Artikel 3A:92 Wft (nieuw).
Artikel 3A:85, eerste lid, onderdelen a en b, Wft. Artikel 213a
bis, eerste lid, van de Faillissementswet verwijst naar artikel
3A:85, eerste lid, Wft. Daarbij is van belang dat alleen DNB
het faillissement van een verzekeraar kan aanvragen (artikel
213a bis, derde lid, van de Faillissementswet).
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procedure. Andere alternatieven zijn er voor DNB in die
fase niet meer.
De Afdeling gaat hierna in op de verhouding van de afwikkelingsinstrumenten tot het Unierecht en op het afwegingskader voor de toepassing van die instrumenten.
a. De verhouding tot het Unierecht
Het Unierecht biedt minimumbescherming van aandeelhouders en crediteuren ten aanzien van het kapitaal van
vennootschappen. Deze bescherming strekt zich uit tot de
aandeelhouders van verzekeraars voor zover zij in de vorm
van een vennootschap zijn opgericht.85 Met de uitoefening
van afwikkelingsbevoegdheden worden de rechten van
aandeelhouders en de vergadering van aandeelhouders
doorbroken.86 In het bijzonder wijst de Afdeling in dit verband op het instrument van «bail-in», waarbij DNB zonder
instemming van de aandeelhouders het bedrag van de
uitgegeven eigendomsinstrumenten kan verminderen of
deze instrumenten kan intrekken, alsmede nieuwe eigendomsinstrumenten kan uitgeven (hetgeen leidt tot verwatering van de aandelen).87
In de vennootschapsrichtlijn ontbreekt een uitzondering op
de minimumbescherming van aandeelhouders bij sanering
of faillissement. Volgens de toelichting bij het wetsvoorstel
is het bereik van deze richtlijn echter grosso modo beperkt
tot situaties waarin de onderneming op een normale wijze
aan het economisch verkeer deelneemt; zij betreft de normale werking van de vennootschap. Op het moment dat
een bank of verzekeraar zich in een «gone concern»situatie bevindt en om bepaalde redenen van algemeen
belang wordt gesaneerd, is deze richtlijn niet meer van
toepassing, aldus de toelichting.88
Deze motivering overtuigt vooralsnog niet.
Ten aanzien van banken heeft het Hof van Justitie van de
EU eerder geoordeeld dat de insolvabiliteit van één enkele
bank geen rechtvaardiging biedt om de in vennootschapsrichtlijn neergelegde aandeelhoudersrechten te doorbreken
met eenvoudige saneringsmaatregelen, ook al dienen die
te verzekeren dat de vennootschap overleeft en zijn de
aandeelhouders en de normale organen van de vennootschap tijdelijk van hun rechten ontheven.89
Recent heeft het Hof van Justitie weliswaar geoordeeld dat
de bescherming van de richtlijn niet geldt voor uitzonderlijke saneringsmaatregelen die erop zijn gericht ontbinding
en liquidatie van een bank te voorkomen. Deze uitzonde85

86
87
88
89

Richtlijn 2012/30/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 25 oktober 2012 strekkende tot het coördineren
van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van
de vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook
de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB 2012, L
315, blz. 74), de vennootschapsrichtlijn.
Dit komt tot uitdrukking in het voorgestelde artikel 3A:80 Wft.
Het voorgestelde artikel 3A:93.
Toelichting, blz. 96 en 117.
Arrest van 12 maart 1996, C-441/93, Pafitis, EU:C:1996:92,
punten 57, 58 en 59.
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ring geldt evenwel slechts indien de maatregelen zijn getroffen in het kader van een situatie waarin de economie en
het financiële stelsel van een lidstaat ernstig worden bedreigd en die maatregelen een einde beogen te maken aan
een systemische bedreiging van de financiële stabiliteit van
de Unie die voortvloeit uit het feit dat de betrokken vennootschap onvoldoende eigen vermogen heeft.90 Het gaat
dan om méér dan de (dreigende) insolvabiliteit van één
enkele bank: het moet gaan om systemische bedreiging
van de financiële stabiliteit van de Unie.
De artikelen 3A:84 en 3A:85 Wft in onderlinge samenhang
gelezen kennen evenwel een ruimer toepassingsbereik dan
enkel de situatie van systemische bedreiging van de stabiliteit van het financiële stelsel. De artikelen gaan niet uit van
de hiervoor genoemde jurisprudentie, maar zijn geënt op
de artikelen 14 en 18 van Verordening 806/2014 inzake de
afwikkelingsinstrumenten ten aanzien van banken (alsmede op de eerdergenoemde initiatieven die in het kader van
EIOPA, de FSB en de IAIS voor verzekeraars worden
ontplooid). In dat afwikkelingskader is voor banken een
doorbreking voorzien van de rechten zoals die voortvloeien
uit de genoemde vennootschapsrichtlijn.91
De Afdeling heeft begrip voor de wens om een wettelijke
regeling tot afwikkeling te treffen. Zoals in de toelichting is
uiteengezet, staat met name de levensverzekeringssector
onder druk en is het doel van het wetsvoorstel primair het
behoud van de waarde van polissen en daarmee de bescherming van de belangen van polishouders, waaronder
velen met een levensverzekeringspolis.92 Evenzeer heeft
de Afdeling begrip voor de keuze om daarbij aansluiting te
zoeken bij het voor banken bestaande afwikkelingskader,
aangezien verzekeraars in veel opzichten lijken op banken.93 Een vergelijkbaar Europees afwikkelingskader voor
verzekeraars ontbreekt evenwel, zodat het Unierecht niet
voorziet in een uitzondering op de minimumbescherming
van aandeelhouders. Weliswaar houdt het voorstel rekening met de belangen van aandeelhouders doordat afwikkelingsinstrumenten ingevolge artikel 3A:85, eerste lid, Wft
pas kunnen worden ingezet als de verzekeraar faalt of zal
falen en geen alternatieven meer voorhanden zijn om falen
te voorkomen. Als enig alternatief voor het toepassen van
afwikkelinstrumenten resteert dan faillissement. Bovendien
waarborgt artikel 3A:88 Wft uitdrukkelijk dat schuldeisers
door de toepassing van afwikkelingsinstrumenten geen
grotere verliezen mogen lijden dan waarvan sprake zou zijn
geweest bij faillissement.
Het valt echter niet met zekerheid te zeggen dat het Hof
van Justitie met betrekking tot de voorgestelde afwikkelingsinstrumenten tot een vergelijkbaar oordeel komt als
90
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Arrest van 8 november 2016, C-41/15, Dowling,
ECLI:EU:C:2016:836, m.n. punten 50, 53 en 54.
Zie artikel 123 van Richtlijn 2014/59/EU en artikel 45, derde
lid, van richtlijn 2012/30/EU.
Daarmee is het wetsvoorstel in lijn met de bijzondere bescherming van polishouders in geval van faillissement, zie
met name overweging 127 en artikel 275 van Richtlijn
2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad van
25 november 2009 betreffende de toegang tot en uitoefening
van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvency
II).
Zie paragraaf 1 hiervoor.
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met betrekking tot banken en daarbij bovendien ruimte laat
voor een ruimer toepassingsbereik daarvan. Naar het
oordeel van de Afdeling bestaan in het licht van de huidige
jurisprudentie van het Hof van Justitie vooralsnog onvoldoende aanknopingspunten voor het oordeel dat de voorgestelde aanpak in overeenstemming is met het Unierecht.
De Afdeling acht het daarom noodzakelijk om over het
voorgestelde afwikkelingskader voor verzekeraars in overleg te treden met de Europese Commissie. Daarbij zou dan
tevens de totstandkoming van een Europees afwikkelingskader voor verzekeraars kunnen worden bepleit. Duidelijk
is overigens dat het uiteindelijke oordeel ligt bij het Hof van
Justitie.
De Afdeling adviseert in de toelichting nader in te gaan op
de uitkomsten van het overleg met de Commissie alvorens
het voorstel in te dienen bij de Tweede Kamer. Voorts
adviseert de Afdeling, mede aan de hand van die uitkomsten, de voorwaarden voor toepassing van de afwikkelingsinstrumenten opnieuw in overweging te nemen, mede in
het licht van de jurisprudentie van het Hof van Justitie.
Onverminderd het voorgaande merkt de Afdeling nog het
volgende op.
b. Afwegingskader
Zoals ook de toelichting vermeldt,94 is van belang dat met
de voorgestelde artikelen een adequaat evenwicht wordt
bereikt tussen het belang dat met de toepassing van de
bijzondere afwikkelingsinstrumenten wordt gediend en de
inbreuk die daarmee wordt gemaakt op rechten van verschillende bij de verzekeraar betrokken partijen, in het
bijzonder aandeelhouders. Met de formulering dat een
besluit tot afwikkeling wordt genomen indien afwikkeling in
het «algemeen belang» is, wordt, zo kan worden afgeleid
uit de toelichting,95 beoogd daartoe een drempel op te
werpen. De faillissementsprocedure is de hoofdregel, afwikkeling door DNB is alleen aan de orde indien is voldaan
aan de in artikel 3A:85 Wft neergelegde voorwaarden.
Naar het oordeel van de Afdeling dient in het voorstel en de
toelichting in ieder geval zeker te worden gesteld dat de
toepassing van deze bijzondere afwikkelingsinstrumenten
slechts in uitzonderlijke omstandigheden plaatsvindt als
daartoe een dringende noodzaak bestaat, gelet op de grote
maatschappelijke gevolgen, de stabiliteit van de financiële
markten of de economie. Dit vergt een stelsel dat voorziet
in strikte waarborgen en voorwaarden om te bewerkstelligen dat van geval tot geval een adequate afweging wordt
gemaakt tussen de inbreuk op aandeelhoudersrechten en
de belangen die met de toepassing van het afwikkelingsinstrument worden behartigd. De Afdeling is er nog niet van
overtuigd dat in de voorgestelde artikelen 3A:84 en 3A:85
Wft een voldoende uitgebalanceerd stelsel wordt bereikt.
De Afdeling wijst in dit verband in het bijzonder op het
volgende:
1°. De drempel voor het voldoen aan het «algemeen belang»-criterium is relatief laag, nu het voorstel bepaalt
dat de enkele omstandigheid dat afwikkeling voor polishouders beter uitpakt dan faillissement reeds voldoende is om tot de toepassing van afwikkelingsin94
95

Toelichting, paragraaf 3, onder c.
Toelichting, paragraaf 10.
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strumenten te besluiten. Tegen deze achtergrond
vraagt de Afdeling of het belang van de bescherming
van polishouders op zichzelf voldoende rechtvaardiging
vormt voor de toepassing van afwikkelingsinstrumenten, of dat het in de rede ligt om aanvullende voorwaarden te stellen waaraan tevens moet zijn voldaan, om zo
meer recht te doen aan het onconventionele en ingrijpende karakter van de bijzondere afwikkelingsinstrumenten ten opzichte van het faillissement.
2°. Het dwingende karakter van het afwegingskader in het
voorgestelde artikel 3A:85, eerste lid, aanhef, Wft leidt
ertoe dat de toezichthouder niet de mogelijkheid heeft
om in een concreet geval, binnen de gestelde randvoorwaarden, de relevante betrokken belangen tegen
elkaar af te wegen. Ook kan problematisch zijn dat de
formulering van artikel 3A:85 Wft ertoe leidt dat de bijzondere afwikkelingsinstrumenten moeten worden toegepast, terwijl de Minister van Financiën overweegt een
bijzondere maatregel betreffende de stabiliteit van het
financiële stelsel op grond van hoofdstuk 6.1 Wft (zoals
onteigening) toe te passen. Indien aan de voorwaarden
is voldaan, is DNB gehouden de bijzondere afwikkelingsinstrumenten toe te passen. Het is volgens de Afdeling de vraag of daarmee voldoende recht gedaan
kan worden aan de complexe beoordeling en afweging
die in ieder concreet geval zal moeten worden gemaakt.
De Afdeling adviseert het voorstel in het licht van het vorenstaande aan te passen.
2. Voorwaarden voor besluit tot afwikkeling
a. De verhouding tot het Unierecht
De Afdeling maakt een opmerking over de verhouding van
(onderdelen van) het wetsvoorstel tot het Unierecht. Meer
in het bijzonder wijst de Afdeling op de bescherming die de
vennootschapsrichtlijn96 biedt aan aandeelhouders en
crediteuren ten aanzien van het kapitaal van vennootschappen. Deze bescherming strekt zich uit tot de aandeelhouders van verzekeraars in de vorm van een vennootschap. Met de uitoefening van bepaalde afwikkelingsbevoegdheden worden de rechten van aandeelhouders op
grond van die richtlijn doorbroken, aldus de Afdeling.
De Afdeling heeft blijkens haar advies begrip voor de wens
om een wettelijke regeling tot afwikkeling te treffen. Evenzeer heeft de Afdeling begrip voor de keuze om daarbij
aansluiting te zoeken bij het voor banken bestaande afwikkelingskader. Een vergelijkbaar Europees afwikkelingskader voor verzekeraars ontbreekt evenwel nog, zodat het
Unierecht niet voorziet in een uitzondering op de voorge96

Richtlijn 2012/30/EU van het Europees Parlement en de
Raad van 25 oktober 2012 strekkende tot het coördineren
van de waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van
de vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea,
van het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie, om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de oprichting van de naamloze vennootschap, alsook
de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB 2012, L
315, blz. 74), de vennootschapsrichtlijn.
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schreven bescherming van aandeelhouders. Het voorstel
houdt rekening met de belangen van aandeelhouders
doordat afwikkelingsinstrumenten ingevolge artikel 3A:85,
eerste lid, Wft pas kunnen worden ingezet als de verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal falen en geen alternatieven
meer voorhanden zijn om falen te voorkomen. Als enig
alternatief voor het toepassen van afwikkelinstrumenten
resteert dan faillissement. Bovendien waarborgt artikel
3A:88 Wft dat schuldeisers door de toepassing van afwikkelingsinstrumenten geen grotere verliezen mogen lijden
dan wanneer sprake zou zijn geweest bij faillissement. Het
valt echter niet met zekerheid te zeggen dat het Hof van
Justitie van de Europese Unie met betrekking tot de voorgestelde afwikkelingsinstrumenten ruimte laat voor uitzondering op de vennootschapsrichtlijn, zo concludeert de
Afdeling.
In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel zoals dat
aan de Afdeling was gezonden, was ten onrechte nog geen
aandacht besteed aan de context die aan het onderhavige
kader wordt gegeven door de inhoud van de richtlijn solvabiliteit II.97 Deze richtlijn brengt op een aantal punten tot
uitdrukking dat het belang van polishouders voorop moet
staan en dat dit met zich mee kan brengen dat de belangen
van andere belanghebbenden bij een falende verzekeraar
in bepaalde gevallen kunnen wijken voor de belangen van
die polishouders. Dit is in lijn met hetgeen in de overwegingen bij de richtlijn wordt genoemd als het «voornaamste
doel van verzekerings- en herverzekeringsregelgeving en toezicht» namelijk om «een adequate bescherming van
verzekeringnemers en begunstigden te bewerkstelligen.98
Zo bepaalt de richtlijn solvabiliteit II in artikel 275 dat vorderingen uit hoofde van verzekeringen moeten worden bevoorrecht boven alle andere vorderingen op de verzekeringsonderneming. In artikel 144, tweede lid, derde volzin,
van de richtlijn wordt bepaald dat wanneer de vergunning
van een verzekeraar is ingetrokken – en bij een falende
verzekeraar moet de vergunning altijd worden ingetrokken
– de «autoriteit van de lidstaat van herkomst [..] alle passende maatregelen [neemt] om de belangen van de verzekerden te beschermen [..].» De richtlijn draagt de autoriteiten op, na het vervallen van de vergunning van de verzekeraar, zich de belangen van polishouders nadrukkelijk aan te
trekken en alle passende maatregelen te nemen om hun
belangen te beschermen.
Uit beide richtlijnbepalingen blijkt dat de rechten van andere stakeholders (zoals de aandeelhouders beschermd door
de vennootschapsrichtlijn) niet absoluut zijn maar in bepaalde gevallen kunnen wijken voor de belangen van de
polishouders die door de richtlijn solvabiliteit II als voornaamste belanghebbenden bij de (falende) verzekeraar
worden aangemerkt.99 Daarbij geldt dat op grond van deze
bepaling het bereik van de richtlijn solvabiliteit II zich uit97
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Waarbij geldt dat nu vennootschapsrichtlijn voor alle vennootschappen geldt, en de richtlijn solvabiliteit II alleen voor vennootschappen die verzekeraars zijn, deze laatste als een lex
specialis is te beschouwen?
Overweging 16 van de richtlijn solvabiliteit II.
Zie ook de noot van mr. Theissen onder Gerechtshof Amsterdam 04-04-2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1980, JOR
2017/199.
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strekt tot voorbij de fase van going concern tot de fase
van gone concern. Immers, een verzekeraar van wie de
vergunning is ingetrokken bevindt zich in gone concern en
alleen dan is de onderlinge rangorde van vorderingen op
de verzekeraar van belang.
In de memorie van toelichting is reeds opgemerkt dat de
bescherming die door de vennootschapsrichtlijn wordt
geboden aan aandeelhouders en schuldeisers zich primair
richt op vennootschappen die in een situatie van going
concern op een normale wijze aan het economisch verkeer
deelnemen en niet op een situatie van gone concern. Dit
blijkt ook uit de overwegingen bij die richtlijn die betrekking
hebben op handelingen van (organen van de vennootschap) ten aanzien van de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding, de verhoging en de
vermindering van hun kapitaal.100 Ten aanzien van de
vermindering van het kapitaal wordt de inkoop van eigen
aandelen of de onverplichte uitkering aan aandeelhouders
gereguleerd.101 Aldus kan worden geconcludeerd dat de
richtlijn regels geeft over (de interne verhouding binnen)
een normaal functionerende onderneming. Dit is een situatie die doorslaggevend afwijkt van de situatie waarin een
verzekeraar verkeert die aan de toepassing van afwikkelingsbesluiten wordt onderworpen; een verzekeraar die
faalt of waarschijnlijk zal falen en bij afwezigheid van een
regime voor afwikkeling in faillissement zal moeten worden
geliquideerd. Zoals eerder opgemerkt: in faillissement
komen de aandeelhouders niet de rechten uit de vennootschapsrichtlijn toe.
Daar komt bij dat de bevoegdheidsverdeling tussen de
organen van een vennootschap buiten faillissement evenmin een gegeven is. Zo heeft de Hoge Raad reeds geoordeeld dat de bevoegdheidsverdeling tussen de organen
van een vennootschap (in casu bij wijze van onmiddellijke
voorziening) kan worden gewijzigd – hierbij werd de algemene vergadering van aandeelhouders de emissiebevoegdheid ontnomen – indien de financiële situatie van de
vennootschap daartoe noopt en een wijziging in die bevoegdheidsverdeling in voldoende mate rekening houdt
met de belangen van de diverse partijen.102 De bevoegdheden die in beginsel toekomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders zijn aldus niet statisch.
De Afdeling wijst terecht op de bescherming voor aandeelhouders die reeds in het wetsvoorstel is opgenomen doordat de afwikkelingsinstrumenten slechts kunnen worden
ingezet indien de verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal
falen – eveneens het wettelijk criterium voor de aanvraag
van faillissement van een verzekeraar – en doordat aandeelhouders en andere schuldeisers niet in een slechtere
positie mogen worden gebracht dan wanneer diezelfde
verzekeraar in faillissement zou worden geliquideerd. Het
voorgaande brengt met zich dat aandeelhouders en
schuldeisers als gevolg van toepassing van de instrumenten in economische zin niet kunnen worden benadeeld.
Immers, indien niet tot afwikkeling zou kunnen worden
besloten, rest voor de verzekeraar slechts liquidatie in
100
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102
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faillissement en de aandeelhouders en andere schuldeisers
lijden in die situatie een verlies dat groter of ten hoogste
gelijk is aan hun verlies in afwikkeling. In economische zin
wordt hun aldus in afwikkeling niets ontnomen.103 Zie in dit
verband een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat deze conclusie ondersteunt. 104 Het
Hof oordeelde dat de intrekking van aandelen als bestuursrechtelijke maatregel de economische waarde van de
aandelen niet vermindert wanneer de vennootschap geen
activa heeft. Die situatie komt voor de aandeelhouders
materieel overeen met die waarin zij in faillissement niets
zouden ontvangen. Wel verliezen zij het recht door middel
van stemming op de algemene vergadering invloed uit te
oefenen (lees: bepaalde besluiten te blokkeren). Echter, nu
zij in economische zin geen verlies lijden ten opzichte van
het faillissementsscenario is de kans aanwezig dat zij die
stemrechten zouden kunnen gebruiken om andere partijen
zoals de polishouders die er in afwikkeling wellicht meer op
vooruit zouden gaan te benadelen door faillissement af te
dwingen. Dit is niet een effect dat door de vennootschapsrichtlijn wordt beoogd.
De Afdeling wijst er vervolgens op dat het Hof van Justitie
van de Europese Unie in het arrest Pafitis oordeelde dat de
insolvabiliteit van één enkele bank geen rechtvaardiging
biedt om de in de vennootschapsrichtlijn neergelegde
aandeelhoudersrechten te doorbreken met eenvoudige
saneringsmaatregelen, ook al dienen die te verzekeren dat
de vennootschap overleeft.
Ik wijs er op dat in dit laatste zinsdeel een belangrijk, doorslaggevend verschil is gelegen met het doel van de afwikkeling van een verzekeraar. Het doel van afwikkeling is niet
om de betreffende verzekeraar als zelfstandige onderneming te laten overleven. Het doel van de afwikkelingsmaatregelen is om de (portefeuille van) polissen van de polishouders van de verzekeraar op enigerlei wijze te continueren met het oog op een breder openbaar belang. Naar
verwachting zal het voortbestaan van verzekeraar alleen bij
hoge uitzondering het resultaat zijn van toepassing van het
voorgestelde regime. Veeleer zal de afwikkeling van een
verzekeraar bestaan uit overdracht (zo nodig na bail-in) van
de portefeuilles, gevolgd door een liquidatie van de vennootschap in faillissement.
De Afdeling wijst er ten slotte op dat het Hof van Justitie
heeft geoordeeld dat de bescherming van de vennootschapsrichtlijn niet geldt voor uitzonderlijke saneringsmaatregelen die erop zijn gericht ontbinding en liquidatie van
een bank te voorkomen mits de maatregelen zijn getroffen
bij een ernstige bedreiging voor de economie en het financiële stelsel van een lidstaat en die maatregelen een einde
beogen te maken aan een systemische bedreiging van de
financiële stabiliteit. De analyse van de Afdeling kan in die
zin worden onderschreven dat het Hof in het genoemde
arrest veel gewicht toekende aan de bedreiging van de
financiële stabiliteit in de lidstaat als grond voor doorbre103
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king van de rechten die aan de aandeelhouders toekwamen op grond van de vennootschapsrichtlijn. Dat neemt
echter niet weg dat het Hof van Justitie op grond van
zwaarwegende belangen de rechten van aandeelhouders
uit hoofde van de vennootschapsrichtlijn beperkte, zonder
dat daarvoor in die richtlijn een expliciete grond aanwezig
was. Dit betekent dat een afweging tussen de belangen
van aandeelhouders en andere zwaarwegende belangen
ertoe kan leiden dat de rechten van de aandeelhouders
worden beperkt.
Hieronder zal worden ingegaan op een ander onderdeel
van het advies van de Afdeling dat raakt aan het afwegingskader voor afwikkeling. Reeds nu wordt opgemerkt
dat in het advies van de Afdeling aanleiding is gezien het
wetsvoorstel aan te passen door dit belang van de bescherming van polishouders te verbinden met ten minste
een ander belang, namelijk het voorkomen van grote maatschappelijke gevolgen, significante nadelige gevolgen voor
de financiële markten of de economie. Daarmee wordt nog
meer tot uitdrukking gebracht dat afwikkeling van een
verzekeraar een zwaarwegend openbaar belang dient
waarvoor het belang van aandeelhouders in bepaalde
gevallen moet wijken.
Al hetgeen hierboven in reactie op het advies van de Afdeling is opgemerkt tezamen genomen, moet leiden tot de
conclusie dat er voldoende grond is aan te nemen dat het
wetsvoorstel de toets van het Europees recht kan doorstaan. In reactie op de suggestie van de Afdeling om in
overleg te treden met de Europese Commissie kan ik melden dat Nederland, overigens tezamen met andere lidstaten, in nauw overleg is met de Europese Commissie over
een Europees raamwerk voor herstel en afwikkeling van
verzekeraars. Daarbij is het voornaamste doel om te komen tot Europese harmonisatie van een dergelijk raamwerk. Aangezien uitsluitend het Hof van Justitie een finaal
oordeel kan vellen over de verenigbaarheid van het onderhavige voorstel met de vennootschapsrichtlijn, zie ik geen
aanleiding de Europese Commissie te verzoeken om een
formele opinie.
De memorie van toelichting is naar aanleiding van het
advies van de Afdeling aangevuld.
b. Afwegingskader
De Afdeling maakt ten aanzien van de voorwaarden om tot
afwikkeling van een verzekeraar over te gaan, twee opmerkingen. Naar het oordeel van de Afdeling dient in het voorstel en in de toelichting in ieder geval te worden zekergesteld dat de toepassing van deze bijzondere afwikkelingsinstrumenten slechts in uitzonderlijke omstandigheden
plaatsvindt als daartoe een dringende noodzaak bestaat,
gelet op de grote maatschappelijke gevolgen, de stabiliteit
van de financiële markten of de economie. Dit vergt een
wettelijke regeling die voorziet in strikte waarborgen en
voorwaarden om te bewerkstelligen dat per geval een
adequate afweging wordt gemaakt tussen de inbreuk op
aandeelhoudersrechten en de belangen die met de toepassing van het afwikkelingsinstrument worden behartigd. De
Afdeling is er nog niet van overtuigd dat in de voorgestelde
artikelen 3A:84 en 3A:85 Wft een voldoende uitgebalanceerd kader wordt bereikt.

De Afdeling merkt daarover het volgende op. De drempel
voor het voldoen aan het openbaar belang-criterium is
relatief laag, aldus de Afdeling. Het voorstel bepaalt dat de
enkele omstandigheid dat afwikkeling voor polishouders
beter uitpakt dan faillissement reeds voldoende is om tot de
toepassing afwikkeling te besluiten. Tegen deze achtergrond vraagt de Afdeling of het belang van de bescherming
van polishouders op zichzelf voldoende rechtvaardiging
vormt voor de toepassing van afwikkelingsinstrumenten, of
dat het in de rede ligt om aanvullende voorwaarden te
stellen waaraan tevens moet zijn voldaan, om zo meer
recht te doen aan het onconventionele en ingrijpende
karakter van de bijzondere afwikkelingsinstrumenten ten
opzichte van faillissement. Het dwingende karakter van het
afwegingskader in het voorgestelde artikel 3A:85, eerste
lid, aanhef, Wft leidt ertoe dat de toezichthouder niet de
mogelijkheid heeft om in een concreet geval, binnen de
gestelde randvoorwaarden, de relevante belangen tegen
elkaar af te wegen. Indien aan de voorwaarden is voldaan,
is DNB gehouden de bijzondere afwikkelingsinstrumenten
toe te passen. Het is volgens de Afdeling de vraag of
daarmee voldoende recht gedaan kan worden aan de
complexe beoordeling en afweging die in ieder concreet
geval zal moeten worden gemaakt. De Afdeling wijst in
haar opmerkingen enerzijds op de invulling van het vereiste
dat de afwikkeling van een verzekeraar in het openbaar
belang dient te zijn105 en anderzijds op het feit dat DNB tot
afwikkeling moet overgaan, indien aan de voorwaarden uit
artikel 3A:85, eerste lid, is voldaan: de verzekeraar faalt of
zal waarschijnlijk falen, er is geen privaat alternatief en
afwikkeling is in het openbaar belang. Ik begrijp de opmerkingen van de Afdeling aldus dat zij van oordeel is dat niet
lichtvaardig tot toepassing van het afwikkelingsinstrumentarium moet worden overgegaan. Ik deel dat oordeel. Afwikkeling van een verzekeraar is een ingrijpend proces dat
uitsluitend aan de orde is indien een overwegend openbaar
belang daartoe aanleiding geeft. Op grond het voorstel
zoals aan de Afdeling voorgelegd kon DNB overgaan tot
afwikkeling van een verzekeraar indien een beperkte groep
polishouders een beperkt voordeel zou behalen van afwikkeling boven liquidatie van de verzekeraar in faillissement.
Ik deel het oordeel van de Afdeling dat die drempel te laag
was.
De opmerking heeft daarom aanleiding gegeven tot aanpassing van het voorstel op dit punt. Thans wordt bepaald
dat afwikkeling in het openbaar belang is indien het doel
van bescherming van polishouders tezamen met een ander
doel genoemd in artikel 3A:84 (te weten het voorkomen van
grote maatschappelijke gevolgen of significante nadelige
gevolgen voor de financiële markten of de economie) in
afwikkeling beter kan worden bereikt dat bij liquidatie in
faillissement. Hieruit volgt dat bij de beoordeling in hoeverre afwikkeling aan de orde is of «kan worden volstaan» met
faillissement breder dient te worden gekeken dan enkel
naar het belang van (een in theorie zeer kleine groep)
polishouders. Bij de beoordeling of sprake zal zijn van het
voorkomen van grote maatschappelijke gevolgen of significante nadelige gevolgen voor de financiële markten of de
105

© R.E. Batten januari 2020

Artikel 3A:85, eerste lid, onderdeel c.
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economie zijn verschillende factoren van belang. Het betreft de schaal van de activiteiten van de verzekeraar (hoeveel polishouders worden geraakt), het type verzekering
(een inkomens- of kapitaalverzekering of een «eenvoudige» schadeverzekering) en bijvoorbeeld de vervangbaarheid van de verzekeringsovereenkomst op de markt (betreft
het gangbare polissen of een nichemarkt). Deze opsomming van factoren is overigens niet uitputtend bedoeld. Er
zal van geval tot geval moeten worden beoordeeld wat de
mogelijke gevolgen van het falen van de verzekeraar zijn.
In de tweede plaats heeft de Afdeling opgemerkt dat «het
dwingende karakter van het afwegingskader in het voorgestelde artikel 3A:85, eerste lid, aanhef, Wft ertoe [leidt] dat
de toezichthouder niet de mogelijkheid heeft om in een
concreet geval, binnen de gestelde randvoorwaarden, de
relevante betrokken belangen tegen elkaar af te wegen. [..]
Indien aan de voorwaarden is voldaan, is DNB gehouden
de bijzondere afwikkelingsinstrumenten toe te passen.» Het
is volgens de Afdeling de vraag of daarmee voldoende
recht gedaan kan worden aan de complexe beoordeling en
afweging die in ieder concreet geval zal moeten worden
gemaakt.
Van belang is hierbij op te merken dat de afweging van
belangen slechts geldt voor de vraag of toepassing moet
worden gegeven aan het afwikkelingsinstrumentarium of
dat moet worden gekozen voor liquidatie van de onderneming in faillissement. Immers de voorwaarden voor een
faillissementsaanvraag van een verzekeraar zijn gelijk aan
de voorwaarden voor toepassing van het afwikkelingsinstrumentarium met uitsluiting van de «openbaar belang»
toets. Of anders gezegd: indien de openbaar belang toets
negatief uitvalt, resulteert faillissement. Dit betekent dat de
genoemde afweging door DNB altijd zal moeten worden
gemaakt. Het dwingend karakter van deze bepaling stelt
enkel zeker dat een afweging waarbij de openbaar belang
toets «positief» uitvalt, altijd leidt tot afwikkeling en niet
alsnog kan resulteren in een faillissement.
Voorts volgt uit de richtlijn solvabiliteit II dat bij het niet
voldoen aan de relevante kapitaaleisen en na toepassing
van een in die richtlijn opgenomen interventieladder DNB
uiteindelijk gehouden is de vergunning van de verzekeraar
in te trekken. Ook daarbij geldt dat voor DNB geen sprake
is van beleidsvrijheid. Het intrekken van de vergunning van
de verzekeraar betekent dat voor de verzekeraar geen
ander toekomstperspectief bestaat dan beëindiging van de
bedrijfsactiviteiten op afzienbare termijn. In uitzonderlijke
gevallen kan dit door de onderneming zelf maar veeleer zal
afwikkeling door DNB met toepassing van de afwikkelingsinstrumenten of liquidatie in faillissement de geëigende
wijze van bedrijfsbeëindiging zijn.
Het voorgaande betekent dat het facultatief maken van de
toepasselijkheid van artikel 3A:85, eerste lid, aanhef, van
de wet, niet betekent dat DNB meer of andere mogelijkheden krijgt om relevante belangen af te wegen. Het enige
verschil is dat wanneer DNB tot het oordeel komt dat afwikkeling in het openbaar belang is, zij alsnog voor faillissement kan opteren. Dit is echter niet in overeenstemming
met het doel van het voorstel. Van aanpassing van deze
bepaling is om die reden afgezien.
Ten slotte heeft de Afdeling in haar advies gewezen op de
bevoegdheden van de Minister ingevolge de artikelen 6:1
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en 6:2 Wft om, kort gezegd, indien de financiële stabiliteit in
het geding is over te gaan tot het treffen van bijzondere
maatregelen bij een verzekeraar of deze zelfs te onteigenen. Daarbij vraagt de Afdeling naar de samenloop van
deze bevoegdheden in het licht van het dwingende karakter
van de bepalingen in deel 3A. In dit verband merk ik op dat
de, zeer ingrijpende, bevoegdheden op grond van deel 6
Wft in beginsel het karakter hebben van een ultimum remedium en zij enkel in zeer uitzonderlijke gevallen zullen
worden toegepast op een verzekeraar. Een dergelijke
interventie zal het sluitstuk (moeten) zijn van een intensief
traject waarin DNB als toezichthouder en afwikkelingsautoriteit een centrale rol speelt. Dit maakt dat een goede afstemming van de rollen en bevoegdheden tussen de Minister en DNB vanzelfsprekend is.
De toelichting bij het wetsvoorstel is naar aanleiding van
het advies van de Afdeling aangevuld.
Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: Voorzitter. Ik moet volgens mij nog één
ding doen. Ik moet met de heer Paternotte de krochten van
het bestuursrecht in. De vraag is of het plan op zichzelf al
een besluit is. Het antwoord daarop is nee. Het plan is een
strategiedocument van DNB zelf. Als er uit het plan — daar
zit de "maar" — gevolgen voortvloeien voor de verzekeraar
zelf, bijvoorbeeld een aanwijzing van DNB is het ... De heer
Paternotte knikt op een manier die me onmiddellijk onrustig
maakt, want die suggereert dat hij veel meer afweet van
het bestuursrecht dan ik. Om een belemmering weg te
nemen: dan is het vervolgens wel een besluit. Daar is dan
ook bezwaar en beroep tegen mogelijk. In het algemeen
bestuursrecht moet je sowieso geraakt worden door een
besluit voordat je überhaupt de mogelijkheid hebt om in
bezwaar of beroep te gaan. Dat zullen veel van de leden
van de Kamer wel herkennen.
Artikel 3A:84 Doelstellingen van afwikkeling
De Nederlandsche Bank past afwikkelingsmaatregelen toe met inachtneming van de
volgende doelstellingen:
a. bescherming van de belangen van gerechtigden op vorderingen krachtens directe
verzekering;
b. het voorkomen van grote maatschappelijke gevolgen;
c. het voorkomen van significante nadelige
gevolgen voor de financiële markten of de
economie; of,
d. het voorkomen van de inzet van van overheidswege te verstrekken financiële middelen.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Criteria voor afwikkeling
Een aantal respondenten (Clifford Chance, IFR, Verbond
van Verzekeraars) heeft opmerkingen gemaakt over de
voorwaarden om tot afwikkeling over te gaan. Voor alle
respondenten geldt dat zij terecht opmerken dat helderheid
over deze criteria van belang is. Voor een besluit om tot
afwikkeling van een verzekeraar over te gaan is vereist dat:
a) de verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal falen,
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b) er geen redelijk vooruitzicht is dat een private oplossing
of de inzet van het reguliere toezichtinstrumentarium de
situatie ten goede zal keren en
c) de afwikkeling van de instelling is in het algemeen
belang.
Met name over onderdeel c bestaat kennelijk enige onduidelijkheid.
Voor onderdeel a) geldt, zo merkt Clifford Chance terecht
op, dat hieraan in ieder geval is voldaan indien de vergunning van de verzekeraar is ingetrokken bijvoorbeeld omdat
deze niet voldoet aan de relevante kapitaaleisen uit de
richtlijn solvabiliteit II. Het is daarmee, aldus opnieuw Clifford Chance, een helder en duidelijk criterium. Clifford
Chance stelt vervolgens voor de voorwaarden voor afwikkeling van een verzekeraar met een vergunning als bedoeld in de richtlijn solvabiliteit II te beperken tot dit criterium en de onderdelen b) en c) slechts toe te passen op
andere entiteiten en verzekeraars zonder een dergelijke
vergunning. Hierover kan het volgende worden opgemerkt.
Uitgangspunt blijft ook na inwerkingtreding van het onderhavige regime dat verzekeraars failliet moeten kunnen
gaan. Slechts in bepaalde gevallen wordt gekozen voor
afwikkeling. Onderdeel c) brengt dit tot uitdrukking. Slechts
indien, naast aan de voorwaarden onder a) en b), ook aan
de voorwaarde is voldaan dat afwikkeling noodzakelijk is in
het algemeen belang kan een verzekeraar worden afgewikkeld. Anders dient DNB voor deze verzekeraar faillissement aan te vragen; de voorwaarden voor de faillissementsaanvraag worden in het licht van het bovenstaande
dan ook aangepast en gelijk gesteld aan de voorwaarden
a) en b).
Voor onderdeel c) geldt dat het Verbond de vraag stelt in
hoeverre reeds aan dit criterium is voldaan indien de belangen van polishouders in gevaar zijn of dat pas aan dit
criterium is voldaan indien de belangen van polishouders in
gevaar zijn én zij door afwikkeling in een betere positie
komen te verkeren dan in geval van faillissement. Dit laatste is het geval. Uit artikel 3A:85, derde lid, volgt dat afwikkeling slechts dan in het algemeen belang is, indien dit
noodzakelijk is om één of meer van de in artikel 3A:84
vermelde doelstellingen te verwezenlijken (waaronder de
bescherming van de belangen van polishouders in verbinding met een ander doel) en deze doelstellingen niet in
dezelfde mate verwezenlijkt zouden worden bereikt indien
de verzekeraar in faillissement zou worden vereffend.
Ten slotte merkt het IFR op dat de terminologie van criterium c) mogelijk verwarrend zou kunnen zijn in geval van
kleine verzekeraars met een relatief beperkt aantal polishouders. IFR stelt dat algemeen belang een bredere maatschappelijke impact suggereert dat het belang van continuering van betrokken polishouders. In de eerste plaats wordt
opgemerkt dat naast de bescherming van polishouders ook
andere doelstellingen van afwikkeling in dit criterium zijn
vervat. Uit artikel 3A:84 volgt dat de doelstellingen van
afwikkeling naast bescherming van polishouders ook zijn
het voorkomen van grote maatschappelijke gevolgen, het
voorkomen van significante nadelige gevolgen voor de
financiële markten of de economie, en het voorkomen van
de inzet van van overheidswege te verstrekken financiële
middelen. Daarbij geldt dat op grond van artikel 3A:84 het
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belang van bescherming van polishouders in verbinding
dient te worden bezien met het belang van het voorkomen
van grote maatschappelijke gevolgen, het voorkomen van
significante nadelige gevolgen voor de financiële markten
of de economie. Dat neemt niet weg dat de bescherming
van polishouders, ook bij een middelgrote verzekeraar, een
beschermingswaardig openbaar belang wordt geacht,
onder meer vanwege het vertrouwen van consumenten in
de verzekeringssector en de zeer ernstige gevolgen die
polishouders kunnen ondervinden van het falen van hun
verzekeraar.
Artikel 3A:85 Besluit tot afwikkeling
1. De Nederlandsche Bank besluit tot afwikkeling van een verzekeraar, indien wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de verzekeraar faalt of zal waarschijnlijk falen;
b. het valt redelijkerwijze niet te verwachten dat met betrekking tot de verzekeraar te nemen alternatieve maatregelen
binnen een afzienbaar tijdsbestek het
falen zouden voorkomen; en
c. afwikkeling is in het algemeen belang.
2. Een verzekeraar wordt geacht te falen of
waarschijnlijk te zullen falen indien:
a. de verzekeraar op de een zodanige wijze inbreuk maakt op de wettelijke eisen, de vergunningsvereisten of de aan
de vergunning verbonden voorwaarden, of er objectieve aanwijzingen bestaan voor de veronderstelling dat de
verzekeraar in de nabije toekomst op
een zodanige wijze daarop inbreuk zal
maken dat intrekking van de vergunning gerechtvaardigd is;
b. de waarde van de activa van de verzekeraar geringer is dan de waarde van
de passiva, of er objectieve aanwijzingen zijn dat de activa van de verzekeraar in de nabije toekomst geringer zullen zijn dan zijn passiva;
c. de verzekeraar niet in staat is of er objectieve aanwijzingen zijn voor de vaststelling dat de verzekeraar in de nabije
toekomst niet in staat zal zijn zijn
schulden of andere passiva te betalen
wanneer deze opeisbaar worden; of
d. voor het voortbestaan van de verzekeraar van overheidswege te verstrekken
financiële steun noodzakelijk is.
3. Afwikkeling is in het algemeen belang
indien dit noodzakelijk is om de in artikel
3A:84, onderdeel a, tezamen met onderdeel b, c of d, of de in de onderdeel b, c of
d, vermelde doelstellingen te verwezenlijken en deze doelstellingen niet in dezelfde
mate verwezenlijkt zouden worden indien
de verzekeraar in faillissement zou worden geliquideerd.
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Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: Voorzitter. Ik moet volgens mij nog één
ding doen. Ik moet met de heer Paternotte de krochten van
het bestuursrecht in. De vraag is of het plan op zichzelf al
een besluit is. Het antwoord daarop is nee. Het plan is een
strategiedocument van DNB zelf. Als er uit het plan — daar
zit de "maar" — gevolgen voortvloeien voor de verzekeraar
zelf, bijvoorbeeld een aanwijzing van DNB is het ... De heer
Paternotte knikt op een manier die me onmiddellijk onrustig
maakt, want die suggereert dat hij veel meer afweet van
het bestuursrecht dan ik. Om een belemmering weg te
nemen: dan is het vervolgens wel een besluit. Daar is dan
ook bezwaar en beroep tegen mogelijk. In het algemeen
bestuursrecht moet je sowieso geraakt worden door een
besluit voordat je überhaupt de mogelijkheid hebt om in
bezwaar of beroep te gaan. Dat zullen veel van de leden
van de Kamer wel herkennen.
Artikel 3A:86 Groepsafwikkeling
1. De Nederlandsche Bank besluit tot afwikkeling van een groep indien door de verzekeraar en de moederonderneming van
de verzekeraar wordt voldaan aan de
voorwaarden bedoeld, in artikel 3A:85,
eerste lid.
2. De Nederlandsche Bank kan eveneens
besluiten tot afwikkeling van de groep indien de verzekeraar in een groep voldoet
aan de voorwaarden, bedoeld in 3A:85,
eerste lid, en het falen van die verzekeraar
een bedreiging vormt voor een andere
verzekeraar in de groep of de groep als
geheel, terwijl door de moederonderneming niet wordt voldaan aan die voorwaarden.
Artikel 3A:87 Afwikkeling bijkantoren derde
landen
De Nederlandsche Bank kan besluiten tot
afwikkeling van een bijkantoor in Nederland
van een verzekeraar met zetel in een staat die
geen lidstaat is, indien door dat bijkantoor
dan wel de verzekeraar wordt voldaan aan de
voorwaarden, bedoeld in artikel 3A:85, eerste
lid, en:
a. het bijkantoor of de verzekeraar niet voldoet of waarschijnlijk niet zal voldoen aan
ingevolge deze wet gestelde prudentiële
eisen en er geen aanwijzingen zijn dat er
ten aanzien van die verzekeraar binnen
een afzienbare termijn een met afwikkeling vergelijkbare procedure of insolventieprocedure zal worden geopend; of
b. de bevoegde autoriteit van de staat van de
zetel van de verzekeraar ten aanzien van
de verzekeraar een met afwikkeling vergelijkbare procedure heeft geopend of de
Nederlandsche Bank in kennis heeft gesteld van haar voornemen om een dergelijke procedure te openen.
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Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:88 Geen grotere verliezen dan bij
faillissement
1. Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt als bedoeld in de artikelen 3A:85,
eerste lid, 3A:86, of 3A:87, lijden de houders van eigendomsinstrumenten of de
schuldeisers van wie vorderingen zijn afgeschreven of omgezet, geen grotere verliezen dan zij zouden hebben geleden indien de entiteit onmiddellijk voorafgaand
aan dat besluit in faillissement zou zijn geliquideerd.
2. Indien de Nederlandsche Bank ter uitvoering van een besluit als bedoeld in het
eerste lid besluit tot overgang van gedeelten van de activa of passiva van de entiteit
in afwikkeling, ontvangen de houders van
eigendomsinstrumenten en de schuldeisers van wie vorderingen niet zijn overgegaan, onverminderd het eerste lid, ter voldoening van hun vorderingen ten minste
evenveel als zij zouden hebben ontvangen
indien de entiteit in afwikkeling onmiddellijk voorafgaand aan de overgang in faillissement zou zijn geliquideerd.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel geeft toepassing aan het beginsel van «no creditor worse off» (NCWO) (of beter: no creditor worse off than
in insolvency). Dit beginsel, dat bij toepassing van alle
afwikkelingsinstrumenten in acht moet worden genomen,
schrijft voor dat geen enkele schuldeiser grotere verliezen
leidt dan hij zou hebben geleden indien de entiteit in een
normale faillissementsprocedure zou zijn geliquideerd. Het
eerste en tweede lid bepalen in die zin dat bij toepassing
van een afwikkelingsinstrument aandeelhouders en
schuldeisers geen grotere verliezen mogen lijden dan
wanneer de entiteit onmiddellijk daaraan voorafgaand
conform de normale procedure in de Faillissementswet zou
zijn geliquideerd.
Dit uitgangspunt beschermt zowel aandeelhouders (of
houders van andere eigendomsinstrumenten) en schuldeisers wier vordering is geraakt door bail-in, overgang, als
aandeelhouders en schuldeisers wier vordering niet is
overgedragen en die deze dus moeten verhalen op het
restant van de entiteit in afwikkeling. Het eerste en tweede
lid vormen in zekere zin een opdracht aan DNB om de
afwikkelingsinstrumenten zo vorm te geven dat aan deze
voorwaarde wordt voldaan. Toepassing van deze bepalingen begrenst in die zin de mogelijkheden om vorderingen
ongelimiteerd af te schrijven of de waarde te bepalen van
overgedragen activa of passiva.
Ten aanzien van bepaalde verplichtingen (zie artikel 3A:94,
eerste lid), zoals de zorgverzekering, is bail-in uitgesloten.
Hierbij doet zich de vraag of er grotere verliezen dan bij
faillissement optreden dan ook niet voor.
Dit artikel komt overeen met artikel 3A:20.
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Artikel 3A:89 Ex ante waardering
1. Alvorens een besluit te nemen als bedoeld
in de artikelen 3A:85, 3A:86 of 3A:87,
draagt de Nederlandsche Bank er zorg
voor dat door een onafhankelijke persoon
een waardering van de activa en passiva
van de entiteit wordt verricht.
2. Indien een waardering als bedoeld in het
eerste lid niet tijdig mogelijk is, kan de
Nederlandsche Bank een voorlopige
waardering van de activa en passiva van
de entiteit verrichten.
3. Indien toepassing wordt gegeven aan het
tweede lid, wordt zo spoedig mogelijk alsnog een waardering door een onafhankelijke persoon verricht.
4. Een waardering als bedoeld in het eerste
of tweede lid heeft tot doel:
a. als grondslag te dienen voor de vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden voor afwikkeling, bedoeld in artikel
3A:85, eerste lid, of 3A:86;
b. indien aan de voorwaarden voor afwikkeling is voldaan, als grondslag te dienen voor het besluit tot toepassing van
een of meer afwikkelingsinstrumenten;
c. er in alle gevallen zorg voor te dragen
dat elk verlies met betrekking tot de activa van een entiteit volledig is onderkend op het moment waarop de afwikkelingsinstrumenten worden toegepast.
5. In de waardering wordt de volgorde van
de vorderingen waarin deze in faillissement op de boedel zouden worden verhaald opgenomen, alsmede met een inschatting van de uitkering die na de verificatie op vorderingen zou kunnen worden
gedaan indien de entiteit in faillissement
zou zijn geliquideerd.
6. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot de waardering, bedoeld in
het eerste en tweede lid en de inschatting,
bedoeld in het vijfde lid.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat DNB er
zorg voor moet dragen dat, voordat een besluit tot afwikkeling wordt genomen, door een onafhankelijke persoon een
waardering van alle activa en passiva van de entiteit wordt
verricht.
Deze waardering, die zoals gezegd vooraf gaat aan het
besluit tot afwikkeling, vormt in wezen het startpunt van het
afwikkelingstraject. Deze ex ante waardering heeft een
aantal doelen. Deze waardering dient er in alle gevallen
zorg voor te dragen dat ieder verlies met betrekking tot de
activa van een entiteit volledig is onderkend op het ogenblik
waarop de afwikkelingsinstrumenten worden toegepast.
Alle lijken moeten zogezegd uit de kast. Daarmee kan de
uitkomst van deze waardering ook als onderbouwing die-
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nen voor de vaststelling of is voldaan aan de voorwaarden
voor afwikkeling en indien aan die voorwaarden is voldaan
en voor het besluit tot toepassing van een of meerdere
afwikkelingsinstrumenten.
Uitgangspunt van die waardering zal de marktwaardewaardering zijn die volgt uit de richtlijn solvabiliteit II. 106 Een
dergelijke waardering is immers zoveel als mogelijk geschoond van subjectieve elementen. Voorts is een waardering op solvabiliteit II basis relevant indien portefeuilles van
de falende verzekeraar door DNB in afwikkeling worden
overgedragen aan een andere verzekeraar. Vanzelfsprekend geldt dat de deskundige die de waardering maakt – of
DNB in geval van een voorlopige waardering – kritisch naar
de marktwaardewaardering van de falende verzekeraar
kijkt. Zo zal deze bijvoorbeeld de waardering van de onzekere verplichtingen (contingent liabilities) op de balans
nogmaals kritisch tegen het licht houden.
Ingevolge het vijfde lid dient ook een inschatting te worden
gemaakt van de verliezen die schuldeisers zouden leiden in
het geval de onderneming in een reguliere faillissementsprocedure zou worden geliquideerd. Dit onderdeel strekt
ertoe de «NCWO-grens» te bepalen; schuldeisers mogen
als gevolg van de afwikkeling niet slechter af zijn dan zij
zouden zijn geweest in faillissement. Om die reden is het
nodig om te bepalen welke uitkering schuldeisers zouden
ontvangen in faillissement.
Hier doet zich echter een complicatie voor. De Faillissementswet geeft thans weinig regels over de waardering van
voor de verzekeringssector kenmerkende vorderingen
zoals toekomstige levensverzekeringsvorderingen. Dat
maakt kwantificering lastig. Dat geldt temeer nu sprake is
van een fictief faillissement. Voorgesteld wordt bij algemene maatregel van bestuur een aantal uitgangspunten te
formuleren die bij de ex ante en ex post waardering in het
kader van NCWO in acht moeten worden genomen. Daarmee worden vorderingen beter kwantificeerbaar.
Onder meer de volgende elementen zijn bij waardering van
een verzekeringsvordering van belang:
In de eerste plaats is het onderscheid tussen op de datum
van faillietverklaring opeisbare en niet-opeisbare vorderingen relevant. Is een vordering opeisbaar op datum faillietverklaring of binnen een jaar na faillissement, dan bestaat
een vordering voor dat gehele bedrag of, bij vorderingen
die binnen een jaar na faillissement opeisbaar worden, voor
de contante waarde van dat bedrag per datum faillietverklaring. Vorderingen die opeisbaar worden langer dan een jaar
na datum faillietverklaring worden contant gemaakt per de
eerste verjaardag van faillissement. Niet zeker is of vorderingen uit polissen die een mogelijkheid tot afkoop kennen
moeten worden aangemerkt als opeisbare vorderingen. Per
definitie is de afkoopwaarde lager dan het verzekerde
bedrag.
In de tweede plaats is de berekening van de contante
waarde van toekomstige al dan niet onzekere vorderingen
van groot belang. De Faillissementswet reikt geen vaste
disconteringsvoet aan en evenmin handreikingen voor de
vaststelling ervan. Bij vorderingen met een op einddatum
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Met dien verstande dat gegeven het feit dat de onderneming
feitelijk niet meer going concern is aanpassingen aan dat uitgangspunt noodzakelijk of wenselijk kunnen zijn.
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grote omvang en een lange looptijd, heeft het gehanteerde
disconteringspercentage een potentieel grote invloed op de
hoogte van bedrag.
Vervolgens geldt voor verzekeringsverplichtingen daarbij
dat, omdat deze vrijwel per definitie tot uitkering komen bij
een toekomstige onzekere gebeurtenis (overlijden, bereiken pensioengerechtigde leeftijd) inschattingen en verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen van zeer
groot belang zijn bij het bepalen van de waarde van de
vordering. Die verwachtingen slaan neer in zogenoemde
sterftetafels. Om de vorderingen bij levensverzekeraars
goed te kunnen inschatten is helderheid over de te gebruiken sterftetafel vereist.
Ten slotte geldt dat altijd sprake kan zijn van vorderingen
waarvan het bestaan door schuldeisers weliswaar is gesteld maar waarvan het bestaan nog niet in rechte vaststaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor vorderingen die weliswaar
bij de verzekeraar of in een gerechtelijke procedure zijn
ingediend maar waarover de rechter nog geen onherroepelijke uitspraak heeft gedaan. Dit maakt dat de totale omvang van de passiefzijde van de balans onzeker.
Voorgesteld wordt bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur ten aanzien van in ieder geval deze elementen
concrete aanwijzingen te geven ten behoeve van de waardering. Zo kan worden bepaald dat verzekeringsvorderingen waarbij een afkoop slechts met een grote «boete» tot
de mogelijkheden behoort als niet-opeisbaar worden beschouwd en dat onzekere vorderingen slechts in deze
waardering worden erkend indien de kans op realisatie
groter dan 50% is.
In beginsel dient de ex ante waardering te worden gedaan
door een onafhankelijke deskundige. Indien een onafhankelijke waardering niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat
hiervoor onvoldoende tijd beschikbaar is, kan DNB ingevolge het tweede lid een voorlopige waardering verrichten.
Van belang is wel dat de onafhankelijke waardering zo
spoedig mogelijk alsnog wordt verricht. Dit kan bijvoorbeeld
tot gevolg hebben dat een «te diepe» bail-in plaats vindt.
Voor deze situatie wordt in artikel 3A:101 bepaald dat in
een dergelijk geval de omvang van de vordering kan worden verhoogd.
Het verdient vermelding dat deze ex ante waardering van
de activa en passiva ten behoeve van de afwikkeling op
zichzelf niet open staat voor afzonderlijk beroep op de
rechter. Deze waardering vormt een integraal onderdeel
van het besluit om een afwikkelingsinstrument toe te passen, een afwikkelingsbevoegdheid uit te oefenen. Tegen de
waardering kan enkel als onderdeel van het afwikkelingsbesluit beroep worden ingesteld.
Waardering
Verschillende partijen (Verbond van verzekeraars, Milliman,
de GCV) hebben, kort gezegd, gewezen op het grote belang van zowel de ex ante waardering – die de basis vormt
voor het besluit tot afwikkeling en de toepassing van afwikkelingsinstrumenten als de ex post waardering – die tot
doel heeft te bepalen in hoeverre aan het NCWO beginsel
is voldaan.
Vooropgesteld dient te worden dat de (uitgangspunten van
de) waardering inderdaad een cruciaal onderdeel vormen
van de afwikkeling van een verzekeraar of verzekerings-
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groep. Op basis van de ex ante waardering wordt onder
meer vastgesteld of de onderneming voldoet aan de voorwaarden voor afwikkeling; op basis van deze waardering
wordt bepaald of de onderneming failing or likely to fail is.
Daarnaast wordt een schatting gemaakt van de verliezen
van crediteuren van die onderneming in de situatie dat ten
aanzien van de onderneming op hetzelfde moment faillissement zou zijn uitgesproken. Daarmee wordt de NCWOgrens bepaald, hetgeen in wezen de ondergrens is van de
verliezen die in afwikkeling, bijvoorbeeld door middel van
bail-in, aan crediteuren kunnen worden toegerekend.
Door Milliman is aangegeven dat de waarderingsmethode
en uitgangspunten zoals die volgen uit de richtlijn solvabiliteit II op een aantal punten subjectieve elementen bevatten. Dit gegeven vereist aldus Milliman dat, indien DNB het
raamwerk van de richtlijn solvabiliteit II invult en dat raamwerk als basis wordt gebruikt voor de waardering, er sprake
is van onafhankelijk tegenwicht. Dit wordt onderschreven.
Het voorstel vereist reeds dat zowel de ex ante waardering
als de ex post waardering worden uitgevoerd door een
onafhankelijke deskundige partij. DNB kan weliswaar,
indien tijdsdruk dit vereist, zelf een voorlopige ex ante
waardering uitvoeren en op basis daarvan overgaan tot
afwikkeling maar deze voorlopige waardering moet altijd
worden gevolgd door een volwaardige onafhankelijke
waardering.
Daarbij geldt dat beide waarderingen weliswaar niet op
zichzelf in een juridische procedure aan de rechter kunnen
worden voorgelegd; in beide gevallen geldt dat de rechter
zich een oordeel zal kunnen vormen over de waardering
als onderdeel van een beroep tegen een besluit van DNB.
Voor de ex ante waardering betreft dit het beroep tegen het
besluit tot afwikkeling en voor de ex post waardering het
beroep tegen het besluit tot het toekennen van compensatie voor schending van het NCWO-beginsel onderscheidenlijk de weigering om een dergelijk besluit te nemen.
Daarmee is voorzien in een afdoende objectieve en onafhankelijke basis voor afwikkeling.
De waardering zal moeten geschieden op basis van uitgangspunten die bij of krachtens de wet zijn vastgesteld. Bij
algemene maatregel van bestuur zullen de uitgangspunten
voor de waardering nader worden vastgelegd. Om die
reden is het thans nog prematuur om inhoudelijk op de
uitgangspunten voor de waardering in te gaan. Omdat het
gaat om relatief technische voorschriften ligt het opnemen
van de uitgangspunten van de waardering in de wet in
formele zin, zoals in een consultatiereactie werd gesuggereerd, niet voor de hand. Vanzelfsprekend zal deze algemene maatregel van bestuur openbaar worden geconsulteerd zodat daarop door partijen kan worden gereageerd.
Artikel 3A:90 Periodieke herwaardering
De Nederlandsche Bank draagt er zorg voor
dat de waardering, bedoeld in artikel 3A:89,
eerste lid, periodiek wordt herzien.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Zoals gezegd vormt de ex ante waardering uit artikel 3A:89
het startpunt van het afwikkelingstraject. Met die ex ante
waardering wordt ten behoeve van de afwikkeling een
eerste grondige analyse gemaakt van de bezittingen en
verplichtingen van de onderneming en van de verliezen van
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schuldeisers in de situatie dat de onderneming in faillissement zou zijn geliquideerd.
De afwikkeling van een verzekeraar kan echter een langdurig traject zijn. In die periode kan onder regie van DNB de
verzekeraar geleidelijk worden ontmanteld door verkoop
van portefeuilles, mogelijkerwijs door aanpassing van
contracten en verlaging van aanspraken door toepassing
van bail-in. Na enkele jaren zal het restant van de verzekeraar, voor zover een doorstart niet mogelijk is gebleken, in
faillissement worden geliquideerd.
Het is van belang dat in de tussenliggende periode voortdurend een goed beeld bestaat zowel van de financiële staat
van de onderneming als van de rechten van crediteuren in
een faillissementssituatie. Op grond van deze informatie
kan DNB gedurende de gehele periode de inzet van afwikkelingsinstrumenten op een juiste en onderbouwde wijze
inzetten met inachtneming van het NCWO-beginsel.
In dit artikel wordt van DNB vereist dat zij er zorg voor
draagt dat de ex ante waardering periodiek wordt geactualiseerd. Daarbij worden dezelfde uitgangspunten en grondslagen gebruikt als in de oorspronkelijke ex ante waardering met dien verstande dat aanpassing van die grondslagen aan de orde kan zijn als daarvoor een objectieve
rechtvaardiging bestaat.
De ex ante waardering moet geschieden door een onafhankelijk persoon, omdat deze waardering het startpunt
vormt voor het, uitermate ingrijpende, afwikkelingstraject.
Het is niet noodzakelijk ook de periodieke actualisering
door een onafhankelijke deskundige te laten uitvoeren nu
dat «slechts» een update van die oorspronkelijke waardering betreft. Het staat DNB vanzelfsprekend wel vrij deze
herwaardering door dezelfde of een andere onafhankelijke
partij te laten uitvoeren.
Artikel 3A:91 Ex Post waardering
1. Nadat de Nederlandsche Bank een besluit
als bedoeld in artikel 3A:85, 3A:86 of
3A:87 heeft genomen, draagt zij er zo
spoedig mogelijk zorg voor dat door een
onafhankelijke persoon een waardering
wordt verricht teneinde te verifiëren of aan
de voorwaarden, bedoeld in artikel 3A:88,
eerste en tweede lid is voldaan.
2. Bij de waardering wordt bepaald:
a. welk verlies de houders van eigendomsinstrumenten en schuldeisers zouden
hebben geleden, indien de betrokken
entiteit onmiddellijk voorafgaand aan
dat besluit in een faillissement zou zijn
geliquideerd;
b. Het daadwerkelijke verlies dat houders
van
eigendomsinstrumenten
en
schuldeisers hebben geleden als rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de
toepassing van het afwikkelingsinstrument; en
c. of er sprake is van een verschil tussen
de verliezen, bedoeld in de onderdelen
a en b.
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3. Bij de waardering wordt de waarde van de
activa verminderd met van overheidswege
verstrekte financiële steun.
4. Indien uit de waardering blijkt dat een
houder van eigendomsinstrumenten of
schuldeiser grotere verliezen heeft geleden dan hij zou hebben geleden in faillissement, kent de Nederlandsche Bank een
vergoeding toe ter grootte van het verschil ten laste van de financieringsregeling, bedoeld in artikel 3A:138.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot berekening van
de verliezen, bedoeld in het tweede lid.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Om te bepalen of aan de voorwaarde van NCWO is voldaan, wordt in artikel 3A:91 van DNB verlangd dat zij op zo
kort mogelijke termijn na toepassing van de afwikkelingsinstrumenten een onafhankelijke derde een ex post waardering laat verrichten.
De voorwaarde «zo kort mogelijke termijn» betekent niet
dat onmiddellijk na toepassing van de instrumenten de
waardering moet worden verricht. Een ex post waardering
kan pas worden uitgevoerd op het moment dat vaststaat
welke verliezen schuldeisers hebben geleden; daarvoor
dient de afwikkeling in belangrijke mate te zijn afgerond.
Hoe lang het duurt om de afwikkeling af te ronden hangt af
van de omstandigheden van het geval. Zo zal een afwikkeling van een grote verzekeringsgroep meer tijd in beslag
nemen dan van een relatief kleine onderneming die geen
deel uitmaakt van een groep. Denkbaar is ook dat gedurende het proces van afwikkeling meermaals bail-in moet
worden toegepast waardoor het verlies van een schuldeiser
toeneemt, of dat gedurende het proces van afwikkeling
blijkt dat passiva in te sterke mate zijn afgeschreven waarna een opwaardering kan volgen. Dit maakt dat het in de
rede ligt dat pas een waardering kan worden gemaakt
nadat de afwikkeling volledig is voltooid. Van belang is wel
om op te merken dat niet wordt uitgesloten dat reeds eerder een dergelijke waardering wordt gemaakt, bijvoorbeeld
indien van een categorie schuldeisers hun positie al is vast
komen te staan.
In dit artikel worden de voorwaarden voor deze waardering
bepaald. Bij de waardering wordt, kort gezegd, het volgende bepaald:
a. de behandeling die schuldeisers zouden hebben genoten, mocht op het moment dat het besluit over de afwikkelingsmaatregel werd genomen, een normale faillissementsprocedure zijn geopend ten aanzien van de entiteit in afwikkeling;
b. de daadwerkelijke behandeling (verliezen) van schuldeisers bij de afwikkeling en,
c. of er sprake is van een verschil tussen a en b.
Bij de waardering wordt aangenomen dat op het moment
dat het besluit over de afwikkelingsmaatregel werd genomen een normale faillissementsprocedure zou zijn geopend. Er is dus geen ruimte voor discussie over het toekomstperspectief van de onderneming indien geen inter-
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ventie zou zijn gepleegd. Dat toekomstperspectief is een
gegeven: liquidatie in faillissement.
Niet valt uit te sluiten dat uit de ex post waardering blijkt dat
sommige crediteuren toch grotere verliezen hebben geleden dan zij zouden hebben geleden indien de entiteit in een
normale faillissementsprocedure zou zijn geliquideerd. In
dit geval bestaat voor deze personen een recht op compensatie van het verschil. Er vindt aldus in beginsel als
gevolg van deze ex post waardering geen aanpassing
plaats van het besluit tot toepassing van de afwikkelingsinstrumenten, bijvoorbeeld in de vorm van een ophoging van
de waarde van afgeschreven vorderingen, maar compensatie van de geleden schade. De hoogte van de compensatie wordt in beginsel bepaald door de uitkomst van de ex
post waardering; er is dus in die zin met betrekking tot de
vraag of en tot welke omvang een recht bestaat op compensatie geen of hoogstens een zeer beperkte beoordelingsvrijheid van DNB. De hoogte van het recht op compensatie wordt vastgesteld bij besluit van DNB. Zo wordt
het mogelijk om in rechte tegen de vaststelling van de
hoogte van de compensatie op te komen.

Afdeling 3A.2.4. Afwikkeling
Artikel 3A:92 Toepassingsbereik
Deze afdeling is van toepassing indien een
besluit tot afwikkeling wordt genomen op
grond van de artikelen 3A:85, 3A:86 of 3A:87.

§ 3A.2.4.1. Het instrument van bail-in
Artikel 3A:93 Instrument van bail-in
1. De Nederlandsche Bank kan bij toepassing van het instrument van bail-in:
a. het bedrag van de door of met medewerking van een entiteit uitgegeven eigendomsinstrumenten verminderen, of
deze instrumenten intrekken;
b. het bedrag van in aanmerking komende
passiva van een entiteit in afwikkeling
verminderen of geheel of gedeeltelijk
omzetten in rechten op nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten van die
entiteit, van een moederonderneming
van die entiteit die zelf een entiteit is
als bedoeld in artikel 3A:78, onderdelen
a, b en c, of van een overbruggingsinstelling waarop activa of passiva van
die entiteit overgaan.
2. De Nederlandsche Bank kan het instrument van bail-in tevens toepassen op in
aanmerking komende passiva die zijn
overgegaan op een overbrugginginstelling, een entiteit voor activa- en passivabeheer of door toepassing van het instrument van overgang van de onderneming, op een verkrijger die geen overbruggingsinstelling is.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Bail-in
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Een belangrijk onderdeel van het thans voorgestelde instrumentarium betreft het instrument van bail-in. Door
toepassing van bail-in kan DNB vorderingen van kapitaalverschaffers of andere schuldeisers, onder wie polishouders, van de verzekeraar afschrijven of omzetten in eigendomsinstrumenten.
Wanneer een verzekeraar in de noodregeling of faillissement wordt geliquideerd, delen de aandeelhouders, houders van andere kapitaalinstrumenten (bijvoorbeeld Tier 1
of Tier 2 instrumenten) en andere reguliere schuldeisers
vanzelfsprekend mee in de verliezen van de onderneming.
Het huidige wettelijk kader kent geen publiekrechtelijke
grondslag voor het toerekenen van verliezen aan aandeelhouders of schuldeisers buiten liquidatie. Een bevoegdheid
om in een gecontroleerde afwikkeling buiten faillissement
deze partijen verliezen te laten absorberen door afschrijving van aandelen en hybride of achtergestelde schuldinstrumenten of omzetting van deze laatste in aandelen is
wenselijk.
Een belangrijk kenmerk van de balans van een verzekeraar
is dat het overgrote deel van de passiefzijde bestaat uit
verzekeringsverplichtingen (rechten van begunstigden van
verzekeringen). Bij een solvabiliteitstekort van enige omvang zullen dan ook snel deze verplichtingen in beeld
komen. Het huidige wettelijk kader kent, zoals reeds opgemerkt, wel de mogelijkheid verzekeringsverplichtingen
buiten een liquidatie in de noodregeling of faillissement af
te schrijven. In de noodregeling kan een bewindvoerder in
het kader van een portefeuilleoverdracht en met een bijzondere machtiging van de rechtbank verzekeringsovereenkomsten wijzigen.107 Met de inwerkingtreding van de
implementatiewet richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsonderneming is deze bevoegdheid in het
kader van de toepassing van de overdrachtsregeling ook
aan DNB toegekend.108 Een wijziging van de verzekeringsovereenkomst kan betekenen dat aanspraken uit een
verzekeringsovereenkomst worden verminderd: een bail-in,
of korting, van polishouders dus. Voorwaarde voor een
dergelijke bail-in is nu nog wel dat verzekeringsovereenkomsten worden overgedragen aan een derde.
Deze bevoegdheid, althans de voorganger daarvan in de
Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 is onder meer toegepast na het omvallen van de levensverzekeringsmaatschappij Vie d'Or.
Vie d‘Or
De levensverzekeringsmaatschappij Vie d'Or werd opgericht in 1985. Deze verzekeraar was in het begin van zijn
bestaan vrij succesvol. De verzekeraar groeide snel hetgeen tot grote administratieve problemen leidde. Uiteindelijk is de verzekeraar vanwege wanbeheer op het administratieve en financiële vlak ten onder gegaan. De toenmalige Verzekeringskamer benoemde in november 1993 een
stille bewindvoerder en nog datzelfde jaar werd de noodregeling uitgesproken. Een van de doelen van de noodregeling is de overdracht van de levensverzekeringsportefeuille
mogelijk te maken. Dit geschiedt door de rechten van de
polishouders te korten (bail-in). De gedachte is dat bij
107
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voldoende korting van de rechten van de polishouders de
aanwezige verplichtingen weer in overeenstemming worden gebracht met de aanwezige activa, waardoor er bij
verder normale omstandigheden vrijwel altijd een overnemende verzekeraar te vinden zou moeten zijn. Voor polishouders is het namelijk vaak voordeliger om een gekorte
polis voort te zetten dan een nieuwe polis te moeten sluiten
vanwege de met het sluiten van een nieuwe polis gepaard
gaande kosten en de inmiddels hogere leeftijd van de
verzekerde.
De rechtbank ’s-Hertogenbosch verleende op 15 juli 1994
machtiging om de rechten en verplichtingen van de verzekeringsovereenkomsten van Vie d’Or te wijzigen in het
kader van een voorgenomen overdracht van de verzekeringsportefeuille en tot duurverkorting van de verzekeringsovereenkomsten. Daarop heeft de Verzekeringskamer op
1 augustus 1994 een besluit genomen tot wijziging en
duurverkorting van de verzekeringsovereenkomsten.
Vie d’Or werd in 1995 failliet verklaard en de verzekeringsportefeuille met ruim 11.000 polishouders werd overgedragen aan de levensverzekeraar Twenteleven. Daarbij zijn de
polissen aangepast om die polissen in het systeem van
Twenteleven te laten passen en is voorts een korting toegepast van circa 45 procent. Aangezien de administratie
van Vie d’Or dusdanig gebrekkig was dat de aanspraken
van polishouders onduidelijk waren, werd besloten tot een
korting op basis van de betaalde premies die per categorie
van polishouders verschilde. Later is als gevolg van een
schikking ruim de helft van de korting alsnog uitgekeerd. Er
resteerde dus een korting van ten minste 20%.
De mogelijkheid van bail-in van aandeelhouders, schuldeisers en polishouders wordt begrensd door het NCWO
beginsel, dat bij toepassing van alle instrumenten in acht
moet worden genomen.109 Dit beginsel schrijft voor dat
geen enkele schuldeiser grotere verliezen leidt dan hij zou
hebben geleden indien de entiteit in een normale faillissementsprocedure zou zijn geliquideerd. Dit uitgangspunt
beschermt zowel aandeelhouders en schuldeisers wier
vordering is geraakt door bail-in als aandeelhouders en
schuldeisers wier vordering niet is overgedragen en die
deze dus moeten verhalen op het restant van de entiteit in
afwikkeling. Hierbij moet overigens worden aangetekend
dat niet elke schuldeiser (of polishouder) op dezelfde manier beter af behoeft te zijn bij afwikkeling dan in faillissement. Niet alle schuldeisers – zelfs niet met gelijke rang –
behoeven in die zin volledig gelijk te worden behandeld
mits daarvoor een rechtvaardiging bestaat en zij allen nog
steeds beter af zijn dan in het scenario dat de onderneming
in faillissement zou zijn geliquideerd.
Zoals gezegd, bestaat het overgrote deel van de passiefzijde van een verzekeraar uit verzekeringsverplichtingen
(rechten van begunstigden) wat betekent dat bij bail-in al
snel deze verplichtingen in beeld komen. In de bijzondere
rangregeling110 is bepaald dat vorderingen uit verzekering
bevoorrecht zijn. Dat roept de vraag op naar de mogelijkheden voor bail-in van deze vorderingen gegeven het
uitgangspunt dat rechthebbenden niet slechter af mogen
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Artikel 3A:88 (NCWO).
Artikel 3:198, derde lid, Wft en artikel 213m, derde lid, Fw.
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zijn dan in faillissement. Een van de doelstellingen van
afwikkeling is bescherming van de belangen van polishouders. Dit laatste brengt met zich dat de polishouders beter
af zullen moeten zijn dan in faillissement om afwikkeling en
bail-in te rechtvaardigen.
Als de verzekeraar bij wijze van voorbeeld de laagste solvabiliteitseis (MCR)doorbreekt en DNB daarop de vergunning intrekt en tot afwikkeling overgaat, is bij de verzekeraar vaak nog eigen vermogen aanwezig. Onder de richtlijn
solvabiliteit II is het verplicht om alle activa en passiva te
waarderen op marktwaarde, zijnde de prijs die een onafhankelijke derde zou betalen. Als DNB de verzekeraar in
afwikkeling plaatst bij het doorbreken van de MCR zouden
er dus voldoende activa (beleggingen) moeten zijn om de
conform de richtlijn solvabiliteit II gewaardeerde verzekeringsverplichtingen te dekken. 111 Daarbij zit in de MCR nog
een buffer ten opzichte van de verplichtingen. 112
Omdat een faillissement in beginsel ongunstiger is dan de
situatie waarin de polis door een verzekeraar wordt uitgediend, kan er ook als de voorzieningen voor polishouders
nog volledig intact zijn, een grond zijn voor een korting van
rechten. Polishouders krijgen te maken met kosten als ze
de faillissementswaarde van de vordering uitgekeerd hebben gekregen en een nieuw verzekeringscontract sluiten.
De nieuwe verzekeraar zal immers kosten in rekening
brengen om het levensverzekeringscontract te kunnen
uitvoeren. De polishouder lijdt schade doordat de nieuwe
verzekeraar deze kosten in rekening brengt. Het betreft
zowel de administratieve kosten als de kosten voor het
overnemen van het risico. De vordering tot vergoeding van
deze kosten is geen onderdeel van de bestaande vordering
uit hoofde van verzekering van de polishouder op de verzekeraar in afwikkeling maar kan wel als schadevergoedingsvordering ter verificatie worden ingediend. Het wetsvoorstel voorziet in een verhoging van de rang van deze
schadevergoedingsvordering.
Omdat de begunstigde bij de meeste producten van een
levensverzekeraar belasting dient te betalen wanneer hij
een uitkering ontvangt die hij niet aanwendt om een nieuwe
verzekeringsovereenkomst te sluiten, zal de begunstigde
zich gedwongen voelen een nieuwe levensverzekering af te
sluiten bij een andere verzekeraar. Daarbij zal het te verzekeren risico bij faillissement van de oude verzekeraar (pensionering/overlijden) niet verdwenen zijn; ook om die reden
bestaat er een prikkel om opnieuw een verzekering af te
sluiten. Vrijwel elke begunstigde zal dus met deze kosten te
maken krijgen.
Polishouders met een premiedragende levensverzekeringspolis met een rendementsgarantie die hoger is dan de
risicovrije marktrente gaan er in faillissement sterk op achteruit omdat de rechten die gekoppeld zijn aan de nog te
betalen premies geen onderdeel uitmaken van de verzekeringsvordering bij faillissement. Immers, alleen de vordering
111
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Hierbij wordt er, gemakshalve, vanuit gegaan dat de passiva
en activa juist zijn gewaardeerd. Dit is niet vanzelfsprekend.
Hierbij moet er rekening worden gehouden dat de waarderinggrondslagen bij going concern kunnen verschillen met die
bij liquidatie.Bijvoorbeeld kan er een afslag noodzakelijk zijn
bij illiquide assets, en kan de UFR niet marktconform zijn
vastgesteld, waardoor de voorziening een ophoging behoeft.»
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die gekoppeld is aan de al betaalde premies of koopsommen wordt contant gemaakt op de datum van faillissement
of de eerste verjaardag van het faillissement. Bij voortzetten van de verzekering doet zich deze schade niet of in
mindere mate voor, ook na een korting.
Deze schade voor polishouders (onder meer kostenopslagen en verlies van gegarandeerd rendement op premiedragende levensverzekeringspolissen) als gevolg van het
faillissement kan als bijkomende schadevordering in faillissement worden ingediend maar is een concurrente vordering.
Mede gelet op deze, mogelijk omvangrijke, kostenposten
voor polishouders in faillissement van een levensverzekeraar kan het voordelig zijn (en aldus recht doen aan het
uitgangspunt van NCWO) om de verzekering na een korting voort te zetten.
Kortom: als de bestaande verzekering in stand blijft, bespaart de begunstigde kosten van een nieuwe verzekering
met een andere verzekeraar, en alhoewel hij juridisch niet
gedwongen is tot een nieuwe verzekering, zal hij in de
praktijk zich wel daartoe gedwongen voelen om fiscale
redenen. ls die besparing van kosten groter is dan het
bedrag waarvoor bail-in wordt toegepast, dan is bail-in
gunstiger dan een faillissement.
Het bovenstaande geldt niet in dezelfde mate voor schadeverzekeringen. In het schadebedrijf betaalt het merendeel
van de polishouders jaarlijks of maandelijkse premie, zonder daar een uitkering van de verzekeraar voor terug te
krijgen zo lang de verzekerde gebeurtenis zich niet voordoet. Het gaat om risicoafdekking en niet om sparen. Dit
betekent dat in geval van een faillissement van een schadeverzekeraar het merendeel van de klanten als enige
schade heeft het verlies van reeds betaalde premie. Daarnaast zal de polishouder zich gedwongen voelen een nieuwe verzekering af te sluiten.113
Een aantal begunstigden is op het moment van faillietverklaring (of het besluit tot afwikkeling) bezig met schadeafhandeling (bijvoorbeeld brandschade, aansprakelijkheidschade) of ontvangt een periodieke uitkering als gevolg
van schade uit het verleden (arbeidsongeschiktheidsuitkering). Voor periodieke uitkeringen uit een schadeverzekering, bijvoorbeeld uit hoofde van een inkomensdervingverzekering, geldt in wezen hetzelfde als hetgeen hierboven
ten aanzien van levensverzekeraars is opgemerkt. Voor de
resterende groep begunstigden waarbij het verzekerd risico
zich niet heeft verwezenlijkt, is moeilijker denkbaar dat
afwikkeling voordelen heeft boven faillissement en dus dat
een bail-in van hun vordering mogelijk zou zijn.
Toepassingsbereik van bail-in
Uitgangspunt van de toepassing van het instrument van
bail-in is dat in beginsel alle schulden van de onderneming
daaraan kunnen worden onderworpen. Dit gebeurt in de
omgekeerde volgorde van die waarin die vorderingen in
faillissement voor vergoeding uit de boedel in aanmerking
zouden komen. Waar in faillissement aandeelhouders als
113

Dit laatste kan overigens een probleem opleveren wanneer
het te verzekeren risico dusdanig groot is geworden (bijv. de
gezondheidstoestand is verslechterd) dat onverzekerbaarheid
of uitsluiting van bepaalde risico’s dreigt.
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laatste in aanmerking komen voor een uitkering uit de
boedel worden zij als eerste aan de toepassing van bail-in
onderworpen. Spiegelbeeldig geldt dat in faillissement
houders van bepaalde vorderingen uit levensverzekering
die op grond van de bijzondere rangregeling als een van de
eersten voor een uitkering uit de boedel in aanmerking
komen, als laatsten door bail-in worden geraakt. Hierbij
worden vorderingen van gelijke rang in beginsel gelijk
behandeld. Hiervoor geldt wel de uitzondering dat sommige
vorderingen nooit aan bail-in worden onderworpen en in
sommige gevallen DNB kan afzien van bail-in van bepaalde
vorderingen (zie nader het artikelsgewijs deel van de memorie van toelichting).
Doelen van bail-in
In geval van afwikkeling van banken zal in veel gevallen
bail-in worden gebruikt om de verliezen van de bank te
absorberen en de bank vervolgens te herkapitaliseren. De
bank voldoet dan weer aan de relevante prudentiële eisen
en kan zijn activiteiten voortzetten.
Voor een verzekeraar geldt dat de continuering van de
onderneming in haar volledigheid in veel gevallen niet aan
de orde zal zijn. Het doel van afwikkeling en daarmee een
doel van bail-in is veeleer om portefeuilles verzekeringsovereenkomsten en niet de verzekeraar als zodanig te
continueren. Zoals gezegd is het voortzetten van de overeenkomst, zelfs met een korting, veelal voordeliger voor de
polishouder dan het uitkeren van de contante waarde van
de vordering in faillissement. Wanneer de verzekeringsovereenkomst wordt voorgezet maakt de polishouder, zoals
hierboven reeds is opgemerkt, geen extra kosten om het
verzekerde risico over te dragen. Het feit dat in dit wetsvoorstel een voorziening wordt getroffen om bij faillissement van een verzekeraar het de curator mogelijk te maken
om de lopende uitkeringen te continueren, doet daaraan
niet af.
Een portefeuille verzekeringsovereenkomsten kan bij problemen van de verzekeraar, kort gezegd, op twee manieren
worden voorgezet. Ten eerste via een herstart van de
verzekeraar zelf (niet wordt bedoeld de doorstart na faillissement) en ten tweede via overdracht van de portefeuille
aan een andere verzekeraar. Dit betekent dat een verzekeraar of verzekeringsgroep die in afwikkeling gaat op de
volgende manieren, of een combinatie daarvan, kan worden afgewikkeld.
1. een going concern van de verzekeraar na afwikkeling
2. een gone concern van de verzekeraar in afwikkeling
In een going concern scenario wordt de verzekeraar door
middel van bail-in, en eventueel andere afwikkelingsinstrumenten, opnieuw voorzien van voldoende kapitaal zodat
weer aan alle prudentiële eisen wordt voldaan. De verzekeraar beschikt op dat moment ook weer over een reguliere
vergunning. De verzekeraar kan dus de normale bedrijfsactiviteiten hervatten. Wel bestaat de mogelijkheid dat de
verzekeraar geen nieuwe overeenkomsten meer sluit maar
in een zogenoemde run off gaat. Met een run off wordt
bedoeld dat de verzekeraar de reeds afgesloten verzekeringscontracten uitdient maar geen nieuwe verzekeringsovereenkomsten sluit. De verzekeraar wordt aldus geleidelijk aan kleiner tot het moment dat de laatste polis tot uitke-
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ring komt. Run off kan in een going concern ook een tijdelijke situatie zijn. Dit is bij voorbeeld het geval indien het
door gewijzigde macro-economische omstandigheden
opnieuw aantrekkelijk is om wel nieuwe verzekeringsovereenkomsten te sluiten; dan kan de verzekeraar daartoe
besluiten.
Als gevolg van omzetting van passiva in eigendomsinstrumenten (zie hieronder nader) zal het eigenaarschap van de
onderneming veranderen. Aandeelhouders zijn als eerste
door bail-in geraakt en hun belang is afgeschreven. De
polishouders zullen in eerste instantie eigenaar worden (er
heeft immers een bail-in plaatsgevonden tot het niveau van
de polishouders). Vanzelfsprekend kunnen zij hun belang
indien gewenst onmiddellijk weer vervreemden.
In een gone concern scenario wordt niet beoogd de onderneming te continueren maar wordt beoogd door overdracht
van de portefeuille de verzekeraar geleidelijk te ontmantelen. Het doel van deze overdracht is om door middel van
een verkoop van de technische voorzieningen met de
daarbij behorende beleggingen de belangen van de bestaande polishouders zoveel mogelijk te borgen. Ook in dit
scenario zal bail-in van de verzekeringsverplichtingen
veelal noodzakelijk zijn. De overnemende verzekeraar zal
immers aan alle prudentiële vereisten met betrekking tot
die portefeuille moeten voldoen en aannemelijk is dat in
veel gevallen onvoldoende activa beschikbaar zijn om een
overdracht zonder korting mogelijk te maken. Daarbij zal de
bail-in de vorm krijgen van een verlaging van de aanspraken en niet van een omzetting van de vorderingen in eigendomsinstrumenten.
Als portefeuilleoverdracht om wat voor reden dan ook niet
mogelijk blijkt, resteert, in ieder geval voor een bepaalde
periode, een run off onder verantwoordelijkheid van DNB.
In een dergelijke gone concern run off kan korting van
rechten aan de orde zijn als aannemelijk is dat zonder die
korting er onvoldoende middelen aanwezig zijn om resterende begunstigden in de toekomst hun rechten, eventueel
toch in een faillissement, gestand te doen. De periode
wordt voor een gone concern run off wordt in het voorstel
wel begrensd. Indien DNB er in de tussenliggende periode
niet in is geslaagd de portefeuilles van die verzekeraar
elders onder te brengen of de verzekeraar door middel van
een herstart weer in een going concernte brengen, dient
DNB het faillissement aan te vragen. Ervaring uit het Verenigd Koninkrijk leert dat in de meeste gevallen een verzekeraar in een periode van enkele jaren kan worden ontmanteld, dan wel dat in die periode vast kan komen te
staan dat slechts liquidatie in faillissement resteert.
Uitgangspunt in beide situaties blijft dat de begunstigde als
gevolg van afwikkeling en niettegenstaande de bail-in niet
in een slechtere positie moet geraken dan wanneer de
verzekeraar in faillissement zou zijn geliquideerd. Dit geldt
in even sterke mate voor het going concern als voor
het gone concern scenario.
Werking van bail-in
Voor verzekeraars geldt dat in de meeste gevallen zal
worden gekozen voor toepassing van bail-in in de vorm van
verlaging van de vordering. Anders dan bij banken waarbij
conversie van schuld in eigen vermogen vrijwel altijd aan
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de orde zal zijn, is dit bij verzekeraars waarschijnlijk uitzondering.
Dat neemt niet weg dat in geval van een going concern omzetting aan de orde zal zijn. Hieronder zal nader
worden ingegaan op de werking van het mechanisme van
omzetting van vorderingen. Er is voor gekozen dit op gelijke wijze vorm te geven als in het bestaande Deel 3A voor
banken. Als voorbeeld wordt de situatie gebruikt dat vorderingen (passiva) worden omgezet in aandelen.
Op het moment dat er bij de verzekeraar verliezen worden
geconstateerd, wordt allereerst de nominale waarde van de
aandelen verlaagd tot nihil. De aandelen zelf worden op dat
moment nog niet ingetrokken, om te voorkomen dat er
tijdelijk geen aandeelhouders zijn, hetgeen in strijd zou zijn
met de regeling inzake kapitaalvennootschappen in het
Burgerlijk Wetboek.
Vervolgens zijn de schuldeisers aan de beurt om de activa
en passiva van verzekeraar weer meer in balans te brengen. Om dit te verwezenlijken is een omzetting van de
passiva in aandelen noodzakelijk. Deze omzetting kan
geheel of gedeeltelijk zijn. Deze omzetting heeft tot (automatisch) gevolg dat de schuldeisers voor het deel van hun
vordering dat is «omgezet» (dat wil zeggen afgeschreven)
rechten op nieuw uit te geven aandelen bezitten. De conversie van schuld in een recht op nieuw uit te geven aandelen is het automatisch rechtsgevolg van het besluit van
DNB. Er behoeft dus bijvoorbeeld geen emissie van die
claimrechten plaats te vinden.
Tegelijk schrijft DNB aan de entiteit in afwikkeling voor dat
zij nieuwe aandelen uitgeeft. Deze aandelen komen toe
aan de houders van de rechten op die aandelen, zijnde de
schuldeisers. Anderen dan de houders van deze specifieke
rechten kunnen op dit moment geen rechten doen gelden
op de nieuw uit te geven aandelen; deze uitgifte is immers
bedoeld om daadwerkelijk de «omzetting» van schulden in
aandelen te realiseren. De genoemde rechten die worden
uitgeoefend jegens de instellingen vertonen aldus een
zekere gelijkenis met de reeds bestaande voorkeursrechten voor aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:96a BW.
Op het moment dat de schuldeiser vervolgens zijn recht op
de nieuwe aandelen uitoefent, worden de oude aandelen
ingetrokken.
Het ligt in de rede dat DNB een termijn stelt waarbinnen de
rechten op nieuw uit te geven aandelen moeten worden
uitgeoefend. Wordt een dergelijk recht niet binnen deze
termijn uitgeoefend, dan vervalt in beginsel het recht op
nieuw uit te geven aandelen. Denkbaar is dat DNB een
regeling treft voor rechthebbenden die niet tijdig tot uitoefening van hun recht konden overgaan. Dit kan bijvoorbeeld
door een regeling te treffen die er toe leidt dat niet geclaimde aandelen na afloop van de termijn worden verkocht
waarbij de opbrengst wordt gereserveerd voor het geval de
rechthebbende zich op een later tijdstip alsnog meldt.
Indien een voormalig schuldeiser zijn recht niet wil uitoefenen (omdat hij geen aandeelhouder wenst te worden) kan
hij dat recht overdragen. Deze rechten zijn aldus overdraagbaar (verhandelbaar) tot het moment dat ze uiterlijk
kunnen worden uitgeoefend»; daarna zijn de aandelen
overdraagbaar. Zoals hierboven reeds meermaals is gememoreerd is ook omzetting van de vorderingen van polishouders in rechten op eigendomsinstrumenten een reële
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mogelijkheid. Het is zeer wel denkbaar dat polishouders
gebruik zullen willen maken van de hiervoor geschetste
mogelijkheid om hun rechten te vervreemden in plaats van
aandeelhouder te worden van de verzekeraar in afwikkeling.
Anders dan voor banken wordt thans geen onderscheid
gemaakt tussen de afschrijving en omzetting van kapitaalinstrumenten (AFOMKI) en de bail-in van de overige passiva. Het verschil tussen AFOMKI en het instrument van bailin zit in het bereik van passiva op de bankbalans die kunnen worden afgeschreven of omgezet. Met bail-in kan
worden afgeschreven op de verschillende categorieën
schulden van de bank die niet behoren tot het kapitaal
(CET1, AT1 of T2). Bail-in is daarmee een vervolg op
AFOMKI. Waar AFOMKI zuiver ziet op het afschrijven of
omzetten van kapitaalinstrumenten, gaat bail-in verder met
de mogelijkheid tot het afschrijven of omzetten van in aanmerking komende passiva. In aanmerking komende passiva zijn alle schulden van de onderneming die niet tot de
kapitaalbuffer behoren.
Het is thans niet nodig een dergelijk onderscheid te maken.
Voor het instrument van bail-in in dit hoofdstuk geldt dat de
gehele passiefzijde van de balans onder het bereik van dit
artikel valt.
In het eerste lid van dit artikel wordt bepaald dat DNB de
toepassing van bail-in op twee manieren kan vormgeven,
namelijk via afschrijving of omzetting. Het eerste lid, onderdeel a, gaat in op bail-in van eigendomsinstrumenten. DNB
kan het bedrag van door of met medewerking van een
entiteit uitgegeven eigendomsinstrumenten verminderen
(de nominale waarde verlagen) of deze instrumenten intrekken. De toevoeging «met medewerking van» uitgegeven instrumenten impliceert dat bijvoorbeeld ook certificaten van aandelen door afschrijving en omzetting kunnen
worden geraakt. Eigendomsinstrumenten vormen een
ruime categorie instrumenten, waarvan aandelen maar ook
bijvoorbeeld warrants (opties op aandelen) deel uitmaken.
Hierbij is niet noodzakelijk dat kapitaal wordt ingebracht in
de onderneming. Certificaten van aandelen worden ook als
eigendomsinstrumenten gekwalificeerd; zij vertegenwoordigen immers een belang in aandelen.
Het eerste lid, onderdeel b, ziet op de afschrijving en omzetting van in aanmerking komende passiva. Dit zijn alle
passiva van een entiteit die geen eigendomsinstrument
zijn. Dit zijn bijvoorbeeld de nog aanwezige eigenvermogensbestanddelen anders dan aandelen, bijvoorbeeld
agioreserves, ingehouden winsten of andere reserves maar
ook alle andere kapitaalinstrumenten en schulden van de
onderneming. Dit zijn dus zowel de passiva, anders dan de
eigendomsinstrumenten, die behoren tot het kapitaal van
de onderneming als de «gewone» achtergestelde, concurrente of bevoorrechte schulden van de onderneming.
Het instrument van bail-in kan worden toegepast om vorderingen om te zetten in eigen vermogen of de hoofdsom
daarvan te verlagen. Bij de overgang van de vorderingen of
schuldinstrumenten naar een overbruggingsinstelling kan
door de toepassing van het instrument van bail-in, kapitaal
voor die overbruggingsinstelling worden verschaft. Ditzelfde
geldt voor een vehikel voor activabeheer na toepassing van
het instrument van afsplitsing van activa of bij toepassing
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van het instrument van overgang van de onderneming op
delen (passiva) van de onderneming die zijn overgegaan
naar een andere partij. Dit alles volgt uit het tweede lid.
Bail-in
Een aantal respondenten (onder meer het Verbond van
Verzekeraars, de GCV, het IFR en de universiteit Leiden)
heeft opmerkingen gemaakt over de toepassing van het
instrument van bail-in. Hieronder wordt op diverse onderdelen van die opmerkingen gereageerd.
Een aantal respondenten heeft gevraagd naar een toelichting op, kort gezegd, het moment waarop het instrument
van bail-in kan worden toegepast. Zo vraagt het Verbond
van Verzekeraars een bevestiging dat bail-in slechts mogelijk is nadat aan de voorwaarden voor afwikkeling is voldaan. Dit is het geval. Toepassing van alle afwikkelingsinstrumenten, dus ook het instrument van bail-in, is pas aan
de orde nadat DNB heeft besloten tot afwikkeling van een
verzekeraar of verzekeringsgroep en aldus pas nadat aan
de voorwaarden voor afwikkeling is voldaan.
Anders dan geldt voor banken kan bail-in, of een partiële
bail-in in de vorm van afschrijving of omzetting van kapitaalinstrumenten (AFOMKI), niet buiten afwikkeling. Voor
banken geldt dat kan worden overgegaan tot AFOMKI
indien de bank zonder toepassing van dat instrument niet
langer levensvatbaar is (het zogenoemde Point of No Viability). De bank wordt niet in afwikkeling geplaatst en wordt
geacht na toepassing van AFOMKI wel weer levensvatbaar
te zijn. Het regime voor verzekeraars voorziet niet in een
dergelijke toepassing van een (partiële) bail-in buiten afwikkeling. De afwikkelingsinstrumenten en relevante bevoegdheden, kunnen slechts door DNB worden toegepast
nadat DNB heeft besloten tot afwikkeling van de verzekeraar of verzekeringsgroep. DNB kan slechts besluiten tot
afwikkeling indien aan alle relevante voorwaarden (failing
or likely to fail¸geen alternatief en in het openbaar belang)
is voldaan.
In het verlengde hiervan kan nog worden opgemerkt dat
het wetsvoorstel niet voorziet in instrumenten en bevoegdheden die kunnen worden uitgeoefend alvorens tot afwikkeling wordt besloten, anders dan de bepalingen inzake het
voorbereidend crisisplan, het afwikkelingsplan en eventuele
maatregelen om belemmeringen voor afwikkeling weg te
nemen. Anders dan in de BRRD voorziet dit wetsvoorstel
niet in zogenoemde early intervention maatregelen zoals
neergelegd in artikel 1:75a van de wet. Een dergelijke
aanvulling van het kader in de fase van going concern is
niet nodig en verhoudt zich daarbij niet tot het regime van
de richtlijn solvabiliteit II dat deze fase volledig heeft geharmoniseerd. Hetzelfde geldt voor de invoering van een
nieuwe financiële eis vergelijkbaar met het minimum vereiste voor eigen vermogen en in aanmerking komende passiva (MREL), zoals die voor banken geldt en zoals door de
universiteit Leiden wordt gesuggereerd. Daar komt bij dat
een dergelijk eis zou leiden tot een aanmerkelijke aanpassing van de balans van Nederlandse verzekeraars hetgeen
het gelijk speelveld van dergelijke verzekeraars disproportioneel zou bedreigen. Veel respondenten hebben gewezen
op het belang van een proportioneel optreden van de wetgever en de toezichthouder in het licht van dat gelijke
speelveld.
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Een aantal respondenten heeft vragen gesteld over de
toepassing van het instrument van bail-in en het onderscheid met de toepassing van dat instrument bij de afwikkeling van een bank. Hierover kan het volgende worden
opgemerkt. In de consultatiereactie van het Verbond van
Verzekeraars van de GCV wordt terecht opgemerkt dat de
toepassing van het instrument van bail-in bij de afwikkeling
van een verzekeraar vaak een ander doel zal dienen dat bij
afwikkeling van een bank. Toepassing van bail-in bij een
bank zal vaak – dit hoeft niet per definitie het geval te zijn –
tot doel hebben om de verliezen van de bank te absorberen
en de bank te herkapitaliseren tot het niveau waarop de
bank weer aan alle relevante kapitaaleisen voldoet en als
going concern de activiteiten kan voortzetten. Voor de
afwikkeling van een verzekeraar zal veelal niet het doel zijn
om de verzekeraar als onderneming te continueren maar
om, met behulp van een bail-in, een overdracht van de
portefeuille verzekeringsovereenkomsten naar een andere
verzekeraar mogelijk te maken zodat deze kunnen worden
gecontinueerd. Het doel is veelal dus niet voortzetting van
de verzekeringsonderneming maar voortzetting van de
verzekeringsportefeuille. Een andere verzekeraar zal veelal
alleen dan de portefeuille wensen over te nemen indien de
over te nemen verplichtingen zich verhouden tot de mee
over te dragen activa. Nu de verzekeraar in afwikkeling per
definitie faalt of dreigt te falen (met andere woorden de
passiva kunnen nu juist niet in voldoende mate door activa
worden gedekt) kan een dergelijke overdracht veelal alleen
indien de verplichtingen worden verlaagd.
Het voorgaande heeft gevolgen voor de wijze van toepassing van het instrument van bail-in. Voor verzekeraars geldt
dat bail-in vaker zal worden beperkt tot het afschrijven van
vorderingen zonder dat daarbij tevens besloten wordt tot
omzetting van passiva in eigendomsinstrumenten. Met
andere woorden indien bail-in wordt toegepast op vorderingen van polishouders zal vaak «slechts» worden besloten
tot verlaging van de vordering zonder dat omzetting van die
vordering in eigendomsinstrumenten plaatsvindt. Hierbij
vindt in wezen een aanpassing van de verzekeringsovereenkomst plaats die vergelijkbaar is met die waartoe kan
worden besloten in een overdrachtsplan (ex artikel 3:159o,
vierde lid) of bij overdracht door de bewindvoerder in de
noodregeling op grond van een bijzondere machtiging (ex
artikel 3:221).
Dit betekent niet dat een inzet van het instrument van bailin op vergelijkbare wijze als bij een bank, en met omzetting
van in aanmerking komende passiva in eigendomsinstrumenten, niet tot de mogelijkheden behoort. In de toelichting
is reeds uitvoerig ingegaan op de mogelijkheid van bail-in
met als doel een going concern van de verzekeraar na
afwikkeling. Wel moet worden onderkend dat dit in het
geval van een verzekeraar minder vaak aan de orde zal
zijn.
Met het Verbond van Verzekeraars en de GCV kan worden
onderkend dat een situatie waarin omzetting van vorderingen van polishouders in eigendomsrechten in de onderneming complex is. Tegelijkertijd is een dergelijke «transactie» niet complexer dan wanneer dit instrument wordt toegepast in het kader van de afwikkeling van een bank. Het
ligt dan ook voor de hand dat door DNB bij de wijze van
toepassing van dat instrument op banken wordt aangeslo-
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ten. DNB heeft in haar hoedanigheid van afwikkelingautoriteit voor banken een consultatiedocument gepubliceerd
over de wijze waarop zij voornemens is de toepassing van
het instrument van bail-in bij banken vorm te geven.
Door Clifford Chance is nog gewezen op de mogelijkheid
dat door toepassing van bail-in in relatieve termen niet aan
het beginsel van No Creditor Worse Off wordt voldaan.
Hiervan zou sprake kunnen zijn indien met de toepassing
van het instrument van bail-in vorderingen van crediteuren
met een verschillende rang in faillissement zouden worden
omgezet in eigendomsinstrumenten. In een dergelijke
situatie kan volgens Clifford Chance worden gesproken van
het niet-voldoen aan het NCWO-beginsel in relatieve termen omdat in een normaal faillissement een lager gerangschikte crediteur niets zou ontvangen zolang een hoger
gerangschikte crediteur niet volledig wordt voldaan. Clifford
reikt daarbij een mogelijke oplossing aan door crediteuren
met een hogere rangschikking aandelen toe te kennen die
preferent zijn ten opzicht van aandelen die worden toegekend aan crediteuren met een lagere rang. Nu op grond
van het voorstel geen nadere eisen worden gesteld aan de
vorm van de eigendomsinstrumenten waarin wordt omgezet behoort dit inderdaad tot de mogelijkheden. Daarbij
moet worden aangetekend dat het bail-in instrument, anders dan Clifford Chance lijkt te veronderstellen, niet vereist
dat iedere crediteur die wordt geraakt een recht verkrijgt op
eigendomsinstrumenten. Denkbaar is dat voor bepaalde
klassen crediteuren (bijvoorbeeld zij die in faillissement
geen boedeluitkering krijgen) wordt volstaan met afschrijving van hun vordering, mogelijk zelfs tot nihil, en voor
andere klassen crediteuren wordt gekozen voor omzetting.
Ook op deze wijze kan de situatie die Clifford Chance
schetst worden voorkomen.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
Bail-in
De leden van de fractie van de VVD vragen of het bail-in
proces bij banken en het voorliggende voorstel tot bail-in
nog nader vergeleken worden: waar zitten de overeenkomsten en waar de verschillen?
Het instrument van bail-in zoals dat in onderhavig voorstel
is neergelegd vertoont grote gelijkenissen met het proces
van bail-in zoals dat ter implementatie van de richtlijn herstel en afwikkeling van banken en beleggingsondernemingen (BRRD) al in de wet is opgenomen. De wijze waarop
dit instrument is vormgegeven en kan worden toegepast is
vrijwel identiek.
Het belangrijkste verschil is daarin gelegen dat voor banken een onderscheid wordt gemaakt tussen de bail-in van
het kapitaal van de bank (afschrijving en omzetting van
kapitaalinstrumenten, AFOMKI) dat ook buiten afwikkeling
mogelijk is, en bail-in van de overige passiva van de bank.
Een dergelijk onderscheid wordt voor verzekeraars niet
gemaakt. Het instrument van bail-in omvat, behoudens
enkele specifieke uitzonderingen, de gehele passivazijde
van de balans en kan enkel bij afwikkeling worden toegepast.
Daarnaast worden in dit voorstel enkele passiva van bail-in
uitgesloten die uitsluitend bij verzekeraars een rol spelen,
bij wijze van voorbeeld wordt gewezen op de zorgverzekering (de basisverzekering).
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De leden van de fractie van het CDA vragen waarom er bij
verzekeraars geen sprake kan zijn van afschrijven of omzetten van kapitaalinstrumenten (AFOMKI). Zijn er situaties
denkbaar waarbij AFOMKI kan bijdrage aan het principe
van NCWO?
Voor banken wordt een onderscheid gemaakt tussen de
bail-in van het kapitaal van de bank (AFOMKI) en bail-in
van de overige passiva van de bank. In het onderhavige
voorstel wordt dit onderscheid niet gemaakt. Het afschrijven en omzetten van alle passiva van de verzekeraar, dus
zowel het kapitaal als alle andere vorderingen, wordt onder
het instrument van bail-in geschaard. Anders dan de leden
van de fractie van het CDA lijken te suggereren is afschrijving en omzetting van de kapitaalinstrumenten van een
verzekeraar dus wel degelijk mogelijk. Het wordt echter niet
als afzonderlijk instrument benoemd maar vormt een onderdeel van de toepassing van het instrument van bail-in.
De leden van de VVD-fractie vragen hoe het betrekken van
polishouders zich verhoudt tot het rechtszekerheidsprincipe.
De leden van de fractie van de VVD doelen met hun vraag
mogelijk op het feit dat de nakoming van de verzekeringsovereenkomst door polishouder mogelijk verzekerd wordt
geacht (of gegarandeerd wordt verondersteld) terwijl als
gevolg van een bail-in een verzekeringsvordering kan
worden verlaagd. Reeds nu bestaat de mogelijkheid dat in
de noodregeling of de overdrachtsregeling de voorwaarden
van een verzekering worden aangepast, waaronder tevens
moet worden verstaan dat een verzekeringsuitkering wordt
verlaagd. Daarbij moet worden opgemerkt dat de bail-in
uiteindelijk bedoeld is om de continuïteit van verzekeringsovereenkomsten te waarborgen. Wordt geen gebruik gemaakt van deze regeling, dan zal de verzekeraar failliet
gaan en zal een polishouder ook niet gegarandeerd kunnen
worden dat zijn verzekeringsovereenkomst wordt voorgezet
bij een andere verzekeraar en dat hij dus nog steeds aanspraak zal kunnen blijven maken op eenzelfde verzekeringsuitkering. Wordt er geen geschikte overnemer gevonden, dan zal de verzekeringsovereenkomst worden beëindigd en kan de polishouder aanspraak maken op de netto
contante waarde van zijn verzekeringspolis. Hoeveel hij
daadwerkelijk uitbetaald krijgt, hangt af van de vraag hoeveel boedelopbrengst er in faillissement gerealiseerd kan
worden
Met de thans voorgestelde regeling wordt deze bevoegdheid op dezelfde leest geschoeid als die voor banken.
Daarbij wordt deze bevoegdheid nader uitgewerkt en van
waarborgen voorzien, niet in de laatste plaats met het
NCWO-beginsel. Daarmee is naar mijn oordeel het rechtszekerheidsbeginsel gediend.
Doelen van bail-in
Kan de regering ingaan op de verschillen tussen de bank
en de verzekeraar, zo vragen de leden van de VVD-fractie.
Dient niet ook bij verzekeraars continuering een doel te
zijn?
De leden van de fractie van de VVD doelen waarschijnlijk
op de passages in de memorie van toelichting waarin wordt
opgemerkt dat voor verzekeraars veelal continuering van
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de verzekeringsovereenkomsten (de polissen) in het belang van de polishouders het doel van afwikkeling is, waar
voor banken geldt dat veelal het continueren van de bank
als onderneming het doel is.
Vooropgesteld wordt dat de vormgeving van de instrumenten alle ruimte laat om ook bij verzekeraars te kiezen voor
voortzetting van de vennootschap indien de afwikkelingsdoelen daarmee gediend zijn. Het wetsvoorstel en de daarin vervatte bevoegdheden sorteert daarmee niet voor op
liquidatie van de verzekeraar.
Niettemin geldt voor verzekeraars dat de kernactiviteit zich
meer leent voor overdracht dan bij banken. De kernactiviteit
van een verzekeraar is het beheer van de verzekeringsportefeuille en die verzekeringsportefeuille kan worden overgedragen aan een andere partij waarna de kritieke functie –
waarmee ook het openbaar belang is gediend – in stand
blijft. De continuïteit van de vennootschap is van relatief
minder belang. Voor banken, en dan met name voor grotere banken, geldt veeleer dat de kritieke functies zijn te
vereenzelvigen met de onderneming. Betaaldiensten,
grotere spaartegoeden en kredietverlening aan bedrijven
zijn activiteiten die minder eenvoudig zijn over te dragen
aan andere ondernemingen (waarmee overigens niet is
gezegd dat een portefeuille-overdracht bij de afwikkeling
van een grote verzekeraar eenvoudig zou zijn).
Werking van bail-in
De leden van de VVD-fractie vragen waarom het omzetten
van polishouderschap in eigenaarschap in het geval van de
verzekeraar een uitzondering zal zijn. Kon hier gekozen
worden om het mechanisme verder gelijk te trekken met
banken en zo nee, waarom niet? De leden van de VVDfractie vragen wat de precieze gevolgen zijn van het omzetten van polishouderschap in eigenaarschap. Kan hier geen
situatie denkbaar zijn waarbij dit leidt tot misbruik?
Het antwoord op de vraag van de leden van de fractie van
de VVD waarom het omzetten van polishouderschap in
eigenaarschap een uitzondering zal zijn, is gerelateerd aan
het antwoord op de vorige vraag. Nu naar verwachting bij
de afwikkeling van een verzekeraar vaker zal worden gekozen voor overdracht van de verzekeringsverplichtingen
en vervolgens voor liquidatie van de vennootschap zal
omzetting van (een deel van) de verzekeringsvordering in
eigendom(sinstrumenten) ook minder aan de orde zijn. Dit
is immers enkel relevant in de situatie waarin de vennootschap blijft bestaan en de verzekeringsverplichtingen zelf
blijft nakomen. Daarbij geldt dat omzetting van passiva in
eigendomsinstrumenten meer in de rede ligt wanneer de
betreffende vorderingen (bijvoorbeeld obligaties uitgegeven
door een bank) worden gehouden door beleggers in plaats
van door verzekeringnemers.
Relevant is dat de vormgeving van de instrumenten alle
ruimte laat om ook bij verzekeraars te kiezen voor voortzetting van de onderneming en dus voor omzetting van passiva, waaronder de verzekeringsvorderingen, in eigendomsinstrumenten. Indien daarvoor wordt gekozen, wordt een
verzekeringsvordering, een schuld van de verzekeraar aan
de polishouder, geheel of gedeeltelijk omgezet in eigendomsinstrumenten, bijvoorbeeld aandelen, van de (voormalig) polishouder in de verzekeraar. In wezen ruilt de polishouder daarmee (een deel van) zijn verzekeringsvordering
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om in aandelen in de verzekeraar. Hij kan dan niet langer
aanspraak maken op zijn volledige verzekeringsuitkering,
maar deelt in het kapitaal van de verzekeraar en kan aanspraak maken op een deel van de toekomstige winsten van
de verzekeraar Daarbij geldt voorts dat de polishouder er
vanzelfsprekend voor kan kiezen om zijn aandelenbelang
(onmiddellijk) te vervreemden.
Het is niet aannemelijk dat dit leidt tot misbruik, daarbij zij
nog aangetekend dat omzetting van een verzekeringsvordering in eigendomsinstrumenten een bevoegdheid van
DNB is waarop een individuele polishouder geen invloed
kan uitoefenen.
De leden van de SP-fractie vragen of de regering vindt dat
het failliet gaan van een verzekeraar ook de schuld is van
de polishouder. Zij willen weten welke alternatieven er zijn
voor een bail-in en hoe voorstelbaar het is dat DNB kiest
om de polishouders gedwongen mede-eigenaar te maken
van een verzekeraar die in een afwikkeling terecht is gekomen. Heeft de regering bepaalde verzekeringssoorten
voor ogen die eerder of juist niet in aanmerking komen voor
bail-in?
Het falen van een verzekeraar kan vele oorzaken hebben
maar dat zal in beginsel niet de polishouder te verwijten
zijn. Het is juist het belang van polishouders dat een centrale positie inneemt in dit voorstel en tevens een belangrijke afwikkelingsdoelstelling vormt. In de memorie van toelichting is reeds uiteen gezet dat polishouders in beginsel
altijd in een betere positie zijn wanneer hun verzekeringsovereenkomst na een beperkte wijziging/korting van zijn
rechten wordt gecontinueerd dan wanneer hun verzekeringsovereenkomst wordt beëindigd en zij (een deel van)
de netto contante waarde van hun vordering ontvangen.
Het ontbreken van een vorm van bail-in zal tot gevolg
hebben dat in vrijwel alle gevallen van falen van een verzekeraar de verzekeringsovereenkomsten moeten worden
beëindigd, er zal immers onvoldoende solvabiliteit beschikbaar zijn om een overdracht te kunnen realiseren en daarmee de verzekeringsovereenkomst voort te zetten.
Toepassing van het instrument van bail-in kan de vorm
aannemen van verlaging van de verzekeringsvordering
(afschrijving), omzetting van (een deel van) deze vordering
in eigendomsinstrumenten of een combinatie daarvan.
Dit instrument kan worden toegepast op alle soorten verzekeringsvorderingen met uitzondering van de zorgverzekering.
Gedeeltelijke omzetting van hun vordering kan aan de orde
zijn indien DNB er (bijvoorbeeld in het belang van de polishouders zelf) voor kiest om de verzekeraar te laten voortbestaan in plaats van de verzekeringsportefeuille over te
dragen en de vennootschap te liquideren. In dat geval
«ruilen» polishouders een deel van hun verzekeringsvordering in voor aandelen in de verzekeraar. Hierboven is reeds
opgemerkt dat omzetting van passiva in eigendomsinstrumenten meer in de rede ligt wanneer de betreffende passiva (bijvoorbeeld obligaties uitgegeven door een bank)
worden gehouden door beleggers in plaats van door verzekeringnemers.
Het voorgaande neemt echter niet weg dat situaties denkbaar zijn waarin het belang van polishouders met omzetting
wordt gediend. Voorkomen moet worden dat door het
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gebrek aan de mogelijkheid van voortzetting van de verzekeraar door omzetting van vorderingen – waaronder ook
die op grond van de polissen – in eigendomsinstrumenten
er geen andere mogelijkheid resteert dan liquidatie van de
verzekeraar in faillissement. Voor die situaties biedt het
voorstel een mogelijkheid.
Kamerstuk 34.842 nr C
De leden van de D66-fractie vragen, mede namens de
leden van de PvdA-fractie en die van de ChristenUniefractie, of het klopt dat in het geval van een faillerende of in
afwikkeling geraakte verzekeraar, pensioengerechtigden
hun pensioeninkomen en arbeidsongeschikten hun uitkering (deels) kwijtraken. Ook vragen deze leden of het klopt
dat mensen die pensioen opbouwen een deel van hun
opgebouwde pensioenclaim kunnen kwijtraken. Voorts
vragen zij of het juist is dat de curator moet vaststellen
hoeveel eenieder moet inleveren, en wat er zal gebeuren in
de tussentijd met het inkomen van pensioengerechtigden
en ontvangen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Voorop staat dat steeds in het belang van de verzekeringscrediteur wordt gehandeld. Bovendien moet worden bedacht dat de in dit wetsvoorstel geregelde procedures –
afwikkeling of faillissement – slechts dan aan de orde zijn
indien alle maatregelen om de financiële positie van de
verzekeraar te herstellen niet het gewenste effect hebben
gesorteerd.
Wanneer een verzekeraar faalt of waarschijnlijk zal falen, is
het onvermijdelijk dat de vorderingen van schuldeisers niet
allemaal volledig zullen kunnen worden voldaan. De verzekeraar voldoet immers niet langer aan de financiële eisen
en beschikt niet over voldoende middelen om alle aanspraken volledig na te komen. In die situatie bestaat de mogelijkheid dat ook verzekeringscrediteuren, waaronder crediteuren met een uitkerende pensioen- of arbeidsongeschiktheidsverzekering of polishouders met een pensioenverzekering in de opbouwfase, geconfronteerd worden met een
verlaging van hun aanspraak. Het zal in de praktijk niet
voorkomen dat een verzekeringscrediteur zijn aanspraken
geheel kwijtraakt. Naar verwachting zal zowel in faillissement als bij afwikkeling altijd een betrekkelijk hoog percentage op de vordering kunnen worden uitgekeerd. Een verzekeraar beschikt over een omvangrijke activapositie die bij
faillissement door het hoge voorrecht altijd aan de polishouders ten goede zal komen. Op het moment van de
faillissementsaanvraag zal die positie nog ten minste deels
intact zijn.
Het voorgestelde nieuwe wettelijk kader, zowel ten aanzien
van het afwikkelingsinstrumentarium als ten aanzien van de
liquidatie in faillissement, is er juist primair op gericht de
schade voor verzekeringscrediteuren zo klein mogelijk te
houden. Zo geldt voor beide regimes dat de mogelijkheden
voor continuering van de verzekeringsportefeuille van een
falende verzekeraar worden vergroot. Een voortzetting van
de verzekering is voor een polishouder vaak (financieel)
gunstiger dan wanneer de polis in faillissement wordt beeindigd en de polishouder elders een nieuwe verzekering
dient af te sluiten. Dit geldt zelfs indien de aanspraak wordt
verlaagd als gevolg van bail-in bij afwikkeling of bij een
overdracht in faillissement.
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Voor het toepassen van afwikkelingsmaatregelen geldt
daarbij nog dat deze slechts ten uitvoer kunnen worden
gelegd indien schuldeisers – onder wie de verzekeringscrediteuren – geen grotere verliezen lijden dan zij zouden
hebben geleden indien de verzekeraar onmiddellijk voorafgaand aan het besluit tot toepassing van de afwikkelingsmaatregel in faillissement zou zijn geliquideerd. Met andere
woorden: steeds wordt gezocht naar de oplossing waarin
het verlies zo beperkt mogelijk is. Ten slotte wordt nog
opgemerkt dat verzekeringscrediteuren in faillissement een
bijzonder bevoorrechte vordering op de boedel hebben. Dat
beperkt het verlies verder.
In antwoord op de vraag wie, kort gezegd, de omvang van
de verlaging van de aanspraak bepaalt kan het volgende
worden opgemerkt.
In geval van een faillissement berekent de curator welk
deel van de geverifieerde vorderingen uit de boedel kan
worden voldaan. Teneinde te voorkomen dat polishouders
met een uitkerende polis, bijvoorbeeld pensioengerechtigden, geen uitkering ontvangen in de periode tussen het
uitspreken van het faillissement en de eerste voorlopige
uitkering na verificatie, is een voorschotregeling in het
voorstel opgenomen.
Indien aan de voorwaarden voor afwikkeling wordt voldaan,
en de verzekeraar aldus niet in een faillissement kan worden geliquideerd, besluit DNB op basis van een waardering
door een onafhankelijke deskundige in welke mate vorderingen aan bail-in dienen te worden onderworpen om ofwel
de financiële positie van de verzekeraar zodanig te herstellen dat een doorstart mogelijk is ofwel een overdracht van
de portefeuille aan een derde partij mogelijk te maken.
Kamerstuk 34.842 nr C
De aan het woord zijnde leden [van de D66-fractie vragen,
mede namens de leden van de PvdA-fractie en die van de
ChristenUnie-fractie (red.)] vragen of het zo is dat in geval
van afwikkeling van een verzekering saldering kan plaatsvinden van vorderingen en schulden van klanten van de
verzekeraar. Indien dit zo is, vragen deze leden of dit betekent dat bijvoorbeeld een klant met zowel een hypotheekkrediet als een pensioenspaarrekening bij de verzekeraar
zijn hypotheek moet aflossen. Voorts vragen zij of ontvangers van pensioeninkomen of een arbeidsongeschiktheidsverzekering in het maandbedrag kunnen worden gekort om
hun schuld af te lossen.
Onderscheid moet worden gemaakt tussen faillissement en
afwikkeling door DNB op grond van het nieuwe regime in
de Wet op het financieel toezicht.
Binnen faillissement moet weer onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds de situatie waarin de curator geen
derde partij bereid vindt om de verzekeringen over te nemen en hij de activa te gelde maakt teneinde de opbrengst
onder de schuldeisers te verdelen, en anderzijds de situatie
waarin de curator wel een derde partij bereid vindt om de
polissen over te nemen.
Over een faillissement van een verzekeraar waarin de
curator de activa te gelde maakt en de opbrengst verdeelt
onder de schuldeisers wordt het volgende opgemerkt.
Artikel 53 van de Faillissementswet bepaalt dat hij die
zowel schuldenaar als schuldeiser van de gefailleerde is,
zijn schuld met de vordering op de gefailleerde kan verre-
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kenen, indien beide zijn ontstaan vóór faillietverklaring of
voortvloeien uit handelingen vóór de faillietverklaring met
de gefailleerde verricht. Het zou immers niet juist zijn dat
de wederpartij van de verzekeraar haar verplichtingen wel
volledig zou moeten nakomen, maar zij haar vordering
slechts gedeeltelijk voldaan zou krijgen.
In het geval waarin de wederpartij van de verzekeraar een
hypotheekkrediet heeft gekregen en daar tegenover een
verzekering heeft gesloten met een spaardeel, zullen dus
de hypotheekschuld en het inmiddels opgebouwde spaardeel tot hun gezamenlijke beloop tenietgaan. Daarbij zij
aangetekend dat voor verrekening in faillissement niet is
vereist dat de vordering op de gefailleerde al opeisbaar is.
Met betrekking tot de situatie waarin de curator de polissen
overdraagt aan een derde partij geldt het volgende. Wanneer eenmaal faillissement onvermijdelijk is gebleken, zal,
zoals hierboven reeds is opgemerkt, in veel gevallen overgang van de verzekeringspolis op een derde het meest
gunstig zijn voor de verzekeringscrediteur. Een derde partij
zal evenwel eerst dan bereid zijn om een verzekeringsportefeuille over te nemen, indien de activa en passiva bij
overgang min of meer in evenwicht zijn. Gelet op de financiële problemen waarin de verzekeraar verkeert, is verlaging van de aanspraken van de verzekeringscrediteur dan
veelal noodzakelijk. Wanneer de verzekeringscrediteur
door een beroep op verrekening die verlaging weer deels
ongedaan maakt (door de aanspraak van de boedel op
hem deels te voldoen door middel van verrekening), zal de
bereidheid van een derde partij om de rechten en verplichtingen over te nemen verminderen. Dat kan ertoe leiden dat
de curator de rechten en verplichtingen niet kan overdragen aan een derde partij en de polishouder een nieuwe
verzekering moet sluiten met een andere verzekeraar. Als
gezegd leidt dit tot grotere schade bij de polishouder.
In de situatie dat DNB in afwikkeling het instrument van
bail-in toepast geldt het volgende. Artikel 3A:100 Wft dat
ten gevolge van bail-in een vordering als voldaan beschouwd voor het bedrag waarmee zij wordt verminderd,
heeft als consequentie dat de schuld aan de verzekeraar
niet meer kan worden verrekend met het afgeschreven
gedeelte van de vordering; dat gedeelte wordt immers
geacht te zijn voldaan. Anders dan in faillissement geldt bij
afwikkeling wel het vereiste dat verrekening alleen dan
mogelijk is indien een vordering opeisbaar is.
Kamerstuk 34.842 nr E
De leden van de fractie van D66 vragen, mede namens de
leden van de fracties van de VVD, het CDA, de SP, de
PvdA en GroenLinks of het klopt dat de verzekerden de
uiteindelijke risicodrager zijn bij het faillissement van hun
verzekeraar, en zo ja waarom ik ervoor heb gekozen om,
anders dan bij banken, geen garantieregeling in het leven
te roepen voor gedupeerden.
In het geval van een faillissement van elke onderneming
komt een tekort in de boedel uiteindelijk voor rekening van
de aandeelhouders en schuldeisers van die onderneming.
Hun vorderingen worden dan niet volledig voldaan. De
leden van de genoemde fracties merken dus terecht op dat
(een deel) van het risico van het faillissement van een
verzekeraar bij verzekerden berust, namelijk indien de
schuldeisers lager in rang niets ontvangen en er nog
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steeds een tekort is. Verzekerden zijn immers een grote, zo
niet de grootste, groep schuldeisers van een verzekeraar.
Tegelijkertijd nemen verzekerden vanzelfsprekend een
bijzondere positie in jegens een (failliete) verzekeraar. Dit is
in de wetgeving al op een aantal manieren tot uitdrukking
gebracht. Zo hebben verzekeringscrediteuren op grond van
artikel 213m Faillissementswet (Fw) een hoog voorrecht op
de boedel van de failliete verzekeraar. Zij komen in rang
voor bijvoorbeeld de fiscus, hetgeen uitzonderlijk is.
Daarmee wordt bereikt dat vrijwel het gehele boedelactief
van de failliete verzekeraar kan worden aangewend voor
het voldoen van de vordering van verzekerden. In het
onderhavige voorstel is hieraan met de aanvulling van
artikel 213m Fw nog toegevoegd dat verzekerden, kort
gezegd, bij voorrang in aanmerking komen voor vergoeding
van schade die zij lijden doordat de uitkering uit de boedel
die zij hebben ontvangen uit hoofde van hun verzekeringsvordering onvoldoende is om hen te brengen in de toestand
waarin zij zouden hebben verkeerd indien de verzekeraar
niet in staat van faillissement was verklaard.
Ik wijs er hierbij ook op dat de kans dat verzekeringscrediteuren worden geconfronteerd met de gevolgen van een
groot tekort in de boedel als gevolg van de invoering van
de richtlijn Solvabiliteit II in 2016 nog kleiner is geworden.
Zo is DNB op grond van de richtlijn Solvabiliteit II verplicht
om de vergunning van de verzekeraar (al) in te trekken op
het moment dat (1) er niet meer voldoende eigen vermogen
aanwezig is om aan alle toepasselijke solvabiliteitsvereisten te voldoen, en (2) er geen zicht op is dat er op korte
termijn aan deze eisen kan worden voldaan. Dit betekent
dat een verzekeraar, waarvan de vergunning wordt ingetrokken en die vervolgens in staat van faillissement wordt
verklaard in de regel voldoende bezittingen zal hebben om
in ieder geval de vorderingen van verzekeringscrediteuren
volledig te voldoen. Daarbij is van belang dat als gevolg
van de verplichting uit hoofde van de richtlijn Solvabiliteit II
dat verzekeraars hun bezittingen op marktwaarde dienen te
waarderen de kans op onvoorziene tekorten geringer is.
Het feit dat een risicomarge dient te worden aangehouden
in de waardering van de verplichtingen van de verzekeraar
jegens de verzekeringscrediteuren vormt een extra buffer.
Ik hecht er aan nogmaals te onderstrepen dat het uiteindelijke doel van het onderhavige wetsvoorstel is om te voorkomen dat verzekerden bij een falende verzekeraar onnodig schade lijden. Zowel de voorgestelde aanpassingen in
de Fw als de nieuwe bevoegdheden die op grond van de
Wet op het financieel toezicht aan de Nederlandsche Bank
worden toegekend, beogen uiteindelijk de belangen van die
verzekerden bij een falende verzekeraar te beschermen. Ik
ben ervan overtuigd dat het voorstel een noodzakelijke stap
is ter verbetering van de positie van verzekerden bij een
(falende) verzekeraar.
Kamerstuk 34.842 nr E
De genoemde leden [van de fractie van D66 vragen, mede
namens de leden van de fracties van de VVD, het CDA, de
SP, de PvdA en GroenLinks (red.)] vragen vervolgens
waarom er, anders dan bij banken, geen garantieregeling
voor verzekeraars in het leven is geroepen.
In de memorie van antwoord bij het onderhavige voorstel
heb ik in antwoord op de vraag van de leden van de fractie
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van D66 gewezen op vier elementen die maken dat een
garantiestelsel voor verzekeraars, anders dan voor banken,
niet in de rede ligt.
In de eerste plaats strekken het depositogarantiestelsel en
het beleggerscompensatiestelsel er toe te voorkomen dat
deposanten en beleggers zich bij dalend vertrouwen in de
financiële instelling geroepen voelen hun middelen weg te
halen. Zij verminderen, kort gezegd, het risico op een bank
run. Dat specifieke risico doet zich bij verzekeraars niet
voor.
In de tweede plaats geldt voor verzekeringscrediteuren het
reeds gememoreerde hoge voorrecht op de boedel. Dit
betekent dat de schade voor verzekeringscrediteuren in
afwikkeling of faillissement zoveel mogelijk beperkt kan
worden.
Depositohouders bij een failliete bank zijn weliswaar bevoorrecht schuldeiser, maar zij vinden in de rangorde nog
een aantal belangrijke crediteuren, zoals de fiscus, voor
zich.
Daar komt bij dat voor depositohouders de (snelle) beschikbaarheid van hun spaargelden van belang is. Een
uitkering uit de boedel van een failliete bank zal geruime
tijd op zich laten wachten hetgeen voor spaarders onoverkomelijk kan zijn. Dit probleem wordt ten minste gedeeltelijk
ondervangen door een snelle uitkering door het depositogarantiestelsel. Voor verzekeraars geldt dat dit probleem
met het onderhavige voorstel wordt ondervangen door de
voorgestelde regeling ter zake van de tussentijdse uitkeringen. Dit betreft, kort gezegd, de regeling ter zake van het
voorschot op de uitkering uit de boedel die is geregeld in de
artikelen 213ma Fw en volgende van de Faillissementswet.
Een dergelijke oplossing is voor banken minder passend,
omdat de curator in een dergelijke situatie naar verwachting niet over voldoende liquide middelen kan beschikken.
De activa van een bank bestaan hoofdzakelijk uit verstrekte
leningen aan klanten, die minder gemakkelijk verhandelbaar zijn, en in mindere mate uit verhandelbare obligaties
en aandelen.
Van belang is daarbij dat depositogarantiestelsel geen
ongelimiteerde garantie biedt maar is beperkt tot € 100.000
per persoon per bank. Voor vorderingen uit deposito’s die
dit bedrag te boven gaan kan aldus wel sprake zijn van een
verlies. Nu geldt voor deposito’s dat een garantie tot een
bedrag van € 100.000 een zeer aanzienlijk deel van de
deposito’s volledig garandeert. Dit is bij verzekeraars niet
het geval. De vordering van een verzekeringscrediteur op
de verzekeraar uit hoofde van bijvoorbeeld een pensioen,
een brandverzekering, een arbeidsongeschiktheidsverzekering of aansprakelijkheidsverzekering kan dit bedrag ver
te boven gaan. Een regeling die uitsluitend een met het
depositogarantiestelsel vergelijkbaar regime voor verzekeraars introduceert biedt aldus voor deze gevallen geen
soelaas. Slechts een zeer sterke verhoging van het gegarandeerde bedrag zou dit probleem oplossen maar stuit op
andere bezwaren zoals financierbaarheid en kan leiden tot
perverse prikkels, zowel aan de zijde van de verzekeraar
als aan de zijde van de verzekerde.
Zo geldt dat een garantiestelsel – indien het ook voor uitzonderlijke situaties een geloofwaardige dekking dient te
bieden – gegeven de omvangrijke Nederlandse levensverzekeringsmarkt een zeer kostbare aangelegenheid is die
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daardoor voor de polishouders aanmerkelijk hogere kosten
mee zou brengen. In 2010 is in de kabinetsreactie op het
witboek van de Europese Commissie over verzekeringsgarantiestelsels berekend dat een garantie gefinancierd door
een fonds ter grote van 1,2% van de totale bruto premie op
dat moment als een omvang zou hebben van € 900 miljoen
euro.114 Dat zou naar de huidige maatstaven nog omvangrijker zijn. Een dergelijk bedrag zal uiteindelijk ten minste
deels door verzekerden moeten worden opgebracht.
Ten vierde geldt dat een garantiestelsel voor pensioenverzekeringen gevolgen kan hebben voor de positionering van
pensioenverzekeraars ten opzichte van de bedrijfstak- of
ondernemingspensioenfondsen. Voor deze fondsen geldt
geen garantie, aangezien aanspraken worden bevroren of
verlaagd in geval van tekorten bij het betreffende fonds.
Ten slotte wordt opgemerkt dat naar de mate waarin het
faillissementsrecht en bijzondere regelingen zoals nu voorgesteld, er beter in slagen de belangen van polishouders te
beschermen er minder noodzaak bestaat voor een garantieregeling. Daarbij geldt, zoals in de memorie van antwoord, in de memorie van toelichting en in de nota naar
aanleiding van het verslag bij het onderhavige voorstel
reeds is opgemerkt dat voor een verzekeringscrediteur
voortzetting van zijn verzekering, zelfs bij een beperkte
korting, veelal aantrekkelijker is dan beëindiging van die
verzekering in faillissement. Dit laatste geldt zelfs wanneer
de verzekerde zijn volledige vordering uit de boedel of door
middel van een garantie krijgt voldaan. Met andere woorden het belang van een verzekerde bij een falende verzekeraar wordt beter beschermd door instrumenten zoals de
onderhavige die gericht zijn op de voortzetting van de
verzekeringsportefeuille dan door een geheel of gedeeltelijke garantie ter zake van een onvolledige uitkering uit de
boedel.
Kamerstuk 34.842 nr E
Deze leden [van de fractie van D66 vragen, mede namens
de leden van de fracties van de VVD, het CDA, de SP, de
PvdA en GroenLinks (red.)] vragen voorts, in het geval dat
een gedupeerde, in afwachting van de eindafwikkeling door
de curator, een lagere uitkering ontvangt dan het bedrag in
haar of zijn polis, welk inkomen dan van toepassing is bij
beoogde transacties waar een inkomenseis voor geldt,
zoals bij het huren van een woning of het verkrijgen van
een hypothecaire lening.
De leden vragen, kort gezegd, naar het toepasselijk inkomen bij een voorlopige uitkering dat kan worden gebruikt
indien een inkomensgrens geldt. Het antwoord op deze
vraag hangt af van de concrete regels die voor de beoogde
transactie gelden.
Zo dient op grond van de Tijdelijke regeling hypothecair
krediet een aanbieder van hypothecair krediet rekening te
houden met de vaste en bestendige inkomsten van de
consument bij het vaststellen van het toetsinkomen. In dit
geval betekent dat dat de aanbieder van hypothecair krediet uit dient te gaan van de mogelijk (tijdelijk) lagere uitkering die door de curator als voorschot wordt verstrekt. Bij
het huren van een sociale huurwoning vindt ook een inko114
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menstoets plaats. Doorgaans wordt gekeken naar het
jaarinkomen, zoals vastgesteld door de belastingdienst.
Ook kan worden gevraagd naar de voorlopige aanslag
inkomstenbelasting en de laatste salarisstrookjes of uitkeringsstrookjes, waardoor actuele informatie wordt meegenomen.
Opgemerkt wordt dat het wetsvoorstel een grote verbetering vormt in verhouding tot de huidige praktijk. In de huidige situatie zal een gerechtigde moeten wachten tot na de
verificatievergadering alvorens een uitkering uit de boedel
kan worden gedaan. De verificatievergaring kan in het
geval van een verzekeraar lang op zich kan laten wachten.
De curator moet de omvang van de totale schuldenlast en
de totale activa vaststellen en dit is een complexe zaak bij
een (grote) verzekeraar. Zo zal de contante waarde van
vrijwel elke verzekeringsvordering moeten worden berekend. In de verificatievergadering wordt vervolgens vastgesteld wie de (niet betwiste) schuldeisers zijn en wat de
hoogte van hun vorderingen is en pas dan kan hij de eerste
uitkeringen doen.
Onder het voorgestelde nieuwe wettelijk kader zal de curator voorafgaande aan de verificatievergadering al tussentijdse uitkeringen doen.
De curator zal na de datum van faillietverklaring alle reeds
bestaande periodieke uitkeringen (bijvoorbeeld uit hoofde
van arbeidsongeschiktheid of pensioen) gedurende 90
dagen ongewijzigd voortzetten. In de tussentijd zal hij een
globaal zicht hebben gekregen op de omvang van de boedel en de totale schuldenlast. Wanneer hij constateert dat
de boedel naar verwachting ontoereikend zal zijn om de
rechten van polishouders volledig gestand te doen, zal hij
moeten besluiten tot een korting. Hij zal echter ook dan de
periodieke uitkeringen kunnen voortzettend, zij het tegen
een lager bedrag. Hij hoeft niet meer te wachten tot na de
verificatievergadering.
Kamerstuk 34.842 nr E
De leden [van de fractie van D66 vragen, mede namens de
leden van de fracties van de VVD, het CDA, de SP, de
PvdA en GroenLinks (red.)] stellen vast dat de pensioenopbouw bij een verzekeraar stopt als deze in deconfiture
raakt, en vragen of er de garantie is dat deelnemers vervolgens automatisch doorgaan met pensioenopbouw bij
een andere maatschappij.
Op een verzekeraar kan wanneer aan de respectieve
voorwaarden daarvoor is voldaan het nieuwe afwikkelinstrumentarium worden toegepast of hij kan in staat van
faillissement worden verklaard.
Wanneer de verzekeraar in staat van faillissement wordt
verklaard zal de curator in eerste instantie pogen om de
portefeuille aan een andere partij te verkopen waarna de
pensioenovereenkomsten worden gecontinueerd. Slaagt de
curator hierin niet dan ontvangen de schuldeisers een
bedrag uit de boedel. Hun pensioenopbouw bij de gefailleerde verzekeraar eindigt. Het voorstel voorziet er niet in
dat «automatisch» een nieuwe pensioenovereenkomst met
een andere pensioenverzekeraar wordt gesloten. Het ligt
wel in de lijn der verwachting dat verzekerden een andere
pensioenovereenkomst met een andere verzekeraar sluiten. Voor de goede orde wordt nog opgemerkt dat het niet
ondenkbaar is dat het uit de boedel ontvangen bedrag
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onvoldoende is om een identieke pensioenovereenkomst
met een andere verzekeraar te sluiten. Wanneer de verzekeringscrediteur daardoor schade lijdt, heeft hij een vordering tot vergoeding daarvan op de boedel, welke vordering
in het voorstel een hoge rang krijgt.
Wanneer op de verzekeraar het afwikkelingsinstrumentarium wordt toegepast, zijn er verschillende mogelijkheden.
Een van de mogelijkheden is dat DNB de financiële positie
van de verzekeraar verbetert (de verzekeraar herkapitaliseert) door de vorderingen van de schuldeisers op de
verzekeraar te verlagen; een bail-in. De verzekeraar zet
vervolgens de activiteiten voort en in dat geval wordt de
ook de pensioenopbouw door de verzekeraar voortgezet.
Een andere mogelijkheid is dat DNB de rechten en verplichtingen uit een pensioenovereenkomst doet overgaan
op een andere verzekeraar. In dat geval wordt de pensioenopbouw voortgezet bij een andere verzekeraar. Het is
mogelijk dat een andere verzekeraar alleen dan bereid is
de rechten en verplichtingen over te nemen indien de rechten van de schuldeisers door middel van een bail-in worden
verlaagd. Het is van belang op te merken dat bescherming
van de belangen van polishouders als doelstelling voor
afwikkeling een centrale positie inneemt. In alle gevallen
zal DNB alleen overgaan tot bail-in van polishouders wanneer dit gunstiger is dan het faillissement van de verzekeraar.
Handelingen I, 2018-2019, nr. 9, item 8
Minister Hoekstra: […] Mevrouw Prast vroeg ook of ik het
fair vind dat de verzekeraar die de ellende heeft veroorzaakt, niet meebetaalt aan de kosten. Aan de ene kant
begrijp ik wel wat zij vraagt. Aan de andere kant hebben wij
natuurlijk bewust gekozen voor een stelsel waarbij juist
voor een beperkt aantal doelen financiering vanuit de sector wordt gevraagd. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer
de curator als voorschot te veel uit de boedel heeft uitgekeerd en dit niet gerecupereerd zou kunnen worden. Dat is
een voorbeeld dat mevrouw Prast nog aanhaalde. We
hebben daarbij de doelen zo beperkt mogelijk gesteld, om
de andere verzekeraars niet met potentieel heel hoge
kosten te confronteren bij een faillissement. De sector heeft
ook in de volle breedte de voorkeur uitgesproken voor expost- in plaats van ex-antefinanciering. Het is waar dat je
voor die twee modellen kan opteren. Het nadeel van een
ex-antesituatie is wel dat je alle verzekeraars dan van
tevoren al laat meebetalen. Je hebt dan weliswaar een pot
met geld gecreëerd, maar dan heb je per definitie de rekening, als die betaald moet worden, ook bij de anderen
neergelegd. Dus het is de vraag naar fairheid, maar je zou
kunnen zeggen dat het ook de vraag is naar: hoe zorg je nu
dat de absolute kosten beperkt blijven?
Mevrouw Prast vroeg ook nog naar de situatie in het Verenigd Koninkrijk. Die is inderdaad anders dan in continentaal Europa. Daar kent men voor verzekeringen de garantie
door het Financial Services Compensation Scheme. In
2015 is de dekking opgehoogd van 90% naar 100%. Ik zal
zo meteen overigens nog wat zeggen over de 100% en de
vergelijking die mevrouw Prast maakte met de €100.000
aan de kant van de banken, want dat is natuurlijk niet
hetzelfde als een 100%-garantie. Het is waar dat het stelsel
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in het Verenigd Koninkrijk vergaande dekking biedt, maar
het heeft dus ook, zoals besproken, nadelen.
Mevrouw Prast vroeg verder naar de interessante situatie
waarin de curator of de curatrix te laag gaat zitten met een
voorlopige uitkering. Ik heb haar vraag zo begrepen dat de
inspiratie van de curator wel eens better safe than sorry
zou kunnen zijn: ik begin te laag en dan kan ik eventueel
nog hoger uitkomen. Het voordeel lijkt mij juist dat de curator drie maanden heeft om een zo goed mogelijke inschatting te maken. Die zal dat naar mijn stellige waarneming
prudent proberen te doen, hij zal dat vast niet altijd helemaal juist doen, maar ik denk niet dat je moet constateren
dat die curator sowieso aan de te lage kant zal gaan hangen, ook al niet omdat de rechter-commissaris daar gewoon op toeziet. Er zit dus ook nog een slot op de deur.
Mevrouw Prast vroeg in dezelfde categorie van de curatrix
nog wat er moet gebeuren als in die eerste drie maanden
juist het tegenovergestelde gebeurt. Wordt er dan geld in
mindering gebracht of wordt het uitgesmeerd? Het antwoord daarop is dat dat over de tijd wordt uitgesmeerd.
Vervolgens vroeg mevrouw Prast — ik doe het volgens mij
vrijwel in de volgorde waarin ze de vragen heeft gesteld —
hoe het zit bij een failliete verzekeraar, waarbij je eigenlijk
zou willen dat de verzekerden onder dezelfde voorwaarden
overgaan en je tegelijkertijd constateert dat dat niet kan.
Hoe verhoudt zich dat tot een zo goed mogelijke bescherming? Dat is een zeer terechte vraag, want wat zul je zien
in zo'n situatie? Je zult zien dat iemand een verzekering
heeft afgesloten, die inmiddels ouder is geworden en inmiddels afsluitingskosten zal moeten betalen voor een
nieuwe verzekeraar. Het is nog niet zo eenvoudig om helemaal schoon over te gaan.
Wat we met dit wetsvoorstel wel nadrukkelijk proberen, is
om op twee manieren iets te mitigeren aan die situatie. Het
eerste is natuurlijk dat we met dit wetsvoorstel alles op
alles zetten om te zorgen dat zo'n verzekeraar niet tegen
de vlakte gaat. Met al die afwikkelingsmogelijkheden voorkom je dat een verzekeraar daadwerkelijk failliet gaat en je
over moet sluiten. Ten tweede — dan ben je beland in een
situatie waarin het onverhoopt toch misgaat — regelt het
wetsvoorstel dat de schade die de polishouders lijden
eerder voor vergoeding in aanmerking komt en dat je in de
prioriteit een zeer hoog voorrecht krijgt. Sluit dat in alle
gevallen uit dat je als polishouder schade lijdt? Nee, dat
natuurlijk niet. Maar volgens mij is het wel een dubbel slot
op de deur om te zorgen dat je er niet bekaaid afkomt,
omdat je nou eenmaal tien of twintig jaar ouder bent geworden en nog weer te maken hebt met een afsluitprovisie.
Voorzitter. Dan vroeg mevrouw Prast nog naar het onderscheid met de banken. Ik zei net al: het is belangrijk om te
benadrukken dat bij de banken inderdaad terecht is opgehoogd naar €100.000. Dat is goed voor heel veel mensen
met een rekening, maar ook niet voor allemaal. Het is dus
geen 100%-garantie. Het tweede is: we moeten ons goed
realiseren op welk fundamenteel punt de banken anders
zijn dan de verzekeraars. Bij de banken wil je je indekken
tegen de vlam in de pan en een bankrun. Het voordeel wat
de verzekeringssector heeft ten opzichte van de bankensector is dat je tijd hebt. Dus je hebt tijd om af te wikkelen
en je hebt niet het fenomeen van een bankrun. Dat maakt
ook dat ik me de vergelijking aan de ene kant kan voorstel-
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len, maar die extra grote buffer, die tijdens de kredietcrisis
is verhoogd, is er aan de andere kant juist om het vertrouwen te maximaliseren en te zorgen dat mensen niet overgaan tot die bankrun. Dus het is in zekere zin meer een
extra waarborg dan iets anders en daarin is de sector
gewoon anders.
Dat brengt mij bij de toezegging van mij waar mevrouw
Prast naar op zoek is. Het is misschien goed om nog iets te
zeggen over de situatie zoals die nu ligt in Europa en ook
met EIOPA. EIOPA doet een onderzoek naar de wenselijkheid van garantiestelsels en heeft daar inmiddels de onderzoeksfase van afgesloten. Men verwacht daarover in de
eerste helft van het volgend jaar te publiceren. Ik denk dat
het ingewikkeld wordt om zelf nog als Nederland nog een
onderzoek te doen en dat als input te gebruiken richting
EIOPA om te laten zien wat wij zelf hebben gedaan. Maar
wat ik me wel kan voorstellen, is dat ik de conclusies van
EIOPA deel met de Eerste Kamer en uiteraard met mevrouw Prast in het bijzonder, waarbij we ingaan op de kant
van de garantieregeling, maar ook op die van de besmettingsrisico's, dus het tweede gedeelte van de zorgen van
mevrouw Prast. Daarbij zullen we bekijken of het EIOPAonderzoek die beide componenten afdoende heeft afgedekt. Ik kan me verder voorstellen dat ik daarvan een appreciatie geef. Als mijn indruk is dat dat onvoldoende is
gebeurd, zullen we zelf nader onderzoek moeten doen,
bijvoorbeeld naar de besmettingsrisico's. Een alternatief is
dat als mijn appreciatie zou zijn dat dat voldoende is en
mevrouw Prast het daar niet mee eens is, het aan haar is
om mij daar vervolgens opnieuw toe te verleiden.
Maar ik vermoed dat we echt aan dezelfde kant van het
touw trekken als het gaat om de garantieregeling en de
besmettingsrisico's. Ik zou het zo met haar af willen afspreken dat ik haar toezeg dat ik het rapport van EIOPA met
haar deel, dat ik daar een appreciatie bij doe en dat ik ook
concludeer, in hoeverre dat nog leidt tot onderzoeksvragen
en vervolgstappen van de kant van het kabinet. Vanzelfsprekend hebben we daar dan, indien dat nuttig en wenselijk is, weer een debat over.
Mevrouw Prast (D66): Om niet te veel tijd kwijt te zijn in de
tweede termijn, wil ik het volgende vragen. Dat onderzoek
van EIOPA is een onderzoek naar de noodzaak van een
Europees netwerk van nationale garantieregelingen voor
verzekeraars, met funding en voldoende harmonisatie. Het
is dus een onderzoek naar de noodzaak van een Europees
netwerk. In mijn perceptie is dat toch echt iets anders dan
onderzoeken hoe het in Nederland zit met het aantal polishouders die, ik zeg maar wat, met het kapitaal bij de verzekeraar hun hypotheek hadden willen aflossen, maar misschien niet genoeg hebben als een verzekeraar in afwikkeling gaat. Dat ik heb gezegd dat dat mogelijk als input voor
EIOPA kan worden gebruikt, was eigenlijk om aan te geven
dat je dat soort onderzoek eigenlijk toch moet doen. We
vragen dus niet zo heel veel van de minister. Ik hoor nu dat
dat onderzoek niet op tijd zal zijn, want EIOPA is al volop
bezig. Het is ook niet zo dat EIOPA hetzelfde wil gaan
onderzoeken als dat waar ik om heb gevraagd namens vijf
fracties. Dat de minister dat onderzoek van EIOPA met mij
deelt, is mooi, maar ik kom daar zelf ook wel achter.
Minister Hoekstra: Ik ga de toezegging aan mevrouw Prast
nog goudgerander maken. Het puur Nederlandse stuk,
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waarom het haar gaat, over wat je in Nederland nog zou
moeten willen weten, zal inderdaad niet specifiek uit dat
EIOPA-onderzoek komen. Wat natuurlijk wel uit het EIOPAonderzoek komt, is juist welke stappen je eventueel in
Europees verband nog zou moeten willen zetten. Ik denk
dat mevrouw Prast het met mij eens is dat veel van dit
soort regelingen zich bij uitstek leent voor een Europese
oplossing — ik zie haar glunderen — in een steeds Europesere verzekeringsmarkt. Die logica delen we met elkaar.
Ik stel het volgende voor. Ik wacht wel met het uitzetten van
additioneel onderzoek totdat ik EIOPA gehad heb, want
anders zouden er zomaar nog andere open stukjes kunnen
zitten in de vragen die we met elkaar beantwoord willen
hebben. Dat onderzoek zal in ieder geval naar die zaken
vragen die mevrouw Prast specifiek voor de Nederlandse
situatie van belang vindt. Dan kunnen we dat in één keer
integraal uitvragen. Dat lijkt mij wel charmant om dat woord
eens te gebruiken. Als mevrouw Prast daarmee kan leven,
dan zeg ik dat bij dezen toe. […]
Mevrouw Prast (D66): […] Het eerste argument om geen
ex-antefinanciering in te voeren, is dat de sector dat niet
wil. Ja, het is logisch dat de sector dat niet wil. Het was
indertijd overigens een van de redenen om het depositogarantiestelsel niet ex ante te maken, ondanks adviezen
daartoe. In mijn ogen is dat niet het goede argument. Allen
meebetalen? Je zou juist willen dat allen meebetalen en
dat niet uiteindelijk degene die is omgevallen, misschien
omdat die het meeste risico nam, dat doet. Allen meebetalen, ook degenen die van zichzelf zeggen dat ze echt niet
omvallen? Nou ja, dat is nu eenmaal het idee bij een garantie. Mensen van wie het huis niet afbrandt, hebben ook
meebetaald aan een verzekering.
Dan de driemaandentermijn van de curatrix, zoals de minister dat heel vriendelijk zei. Drie maanden is volgens mij
heel erg kort om een heel exacte schatting te maken.
Daarom is ook gekozen voor een tussenschatting. De
minister zegt eigenlijk dat we niet weten of de curator aan
de lage of aan de hoge kant gaat zitten. Hoe dan ook, er
zitten aan beide kanten nadelen, maar daar kunnen wij
niets aan doen.
Ik dank de minister voor het antwoord op de vraag of het
bedrag dat de uitkeringsgenieter de eerste drie maanden te
veel heeft gekregen over de tijd wordt uitgesmeerd. Dat
gebeurt inderdaad. Dat is heel mooi. Ik zit dan wel te denken: als er een x bedrag moet worden teruggevorderd van
mensen van 99 of van 70 jaar, dan heb je maar heel weinig
tijd om dat uit te smeren qua verwachting. Betalen die
mensen dan minder, of moeten ze een hoger bedrag betalen, afhankelijk van de levensverwachting? Ik zie de minister denken: daar heb ik niet over nagedacht.
Dan de overgang naar het pensioen. Ik blijf me daar zorgen
over maken, maar ik snap dat dit heel moeilijk te garanderen zou zijn. Een verzekeraar kan niet, zoals een bank,
tegen de vlakte door een bankrun. Dat is op zichzelf waar,
zij het dat we weten dat een verzekeraar wel kan worden
getroffen door wat men een "fast walk" noemt. Stel je voor
dat een verzekeraar failliet gaat en dat ik kapitaal elders, bij
een andere verzekeraar, heb opgebouwd. Ik zie nu dat
degenen die de pech hebben dat zij hun kapitaal hebben
opgebouwd bij verzekeraar x, de omgevallen verzekeraar,
niet de garantie hebben dat ze het bedrag terugkrijgen dat
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ze hebben opgebouwd. Ik kan me voorstellen dat ik dan
een rekensom maak en denk: dan koop ik mijn polis maar
af. Dan neem ik de kosten die daarvoor staan voor mijn
rekening.
Maar er is nog een ander, een principiëler argument. Als er
geruchten zouden zijn over een gezonde bank die omvalt,
omdat mensen bang zijn en daarom gaan rennen, dan is
dat uiteraard zeer ongewenst. Dat zou bij een verzekeraar
niet kunnen gebeuren. Maar als er nu eens berichten zijn
dat een verzekeraar in een hele slechte toestand verkeert,
dan zitten de pensioenspaarders, degenen die pensioen
ontvangen en degenen die kapitaal hebben bij de verzekeraar, gevangen. Die zitten klem en kunnen niets doen. Dat
kun je framen als een voordeel, maar je kunt het ook framen als een nadeel. Er is zeker geen marktdiscipline.
Ook bij banken is er geen 100% garantie. Nu zijn er natuurlijk wel meerdere verschillen tussen banken en verzekeraars, maar ik kijk even vanuit het perspectief van de polishouder, van de klant. Mensen met meer dan €100.000
weten dit en kunnen hun geld spreiden over meerdere
banken. Zij zijn dan overal verzekerd. Maar we kunnen toch
niet van werknemers en zzp'ers verwachten dat ze hun
pensioenbesparingen over verschillende verzekeraars
spreiden? In die zin hebben de polishouders bij verzekeraars minder macht of minder mogelijkheden om zelf te
disciplineren en hun garantie te vergroten.
Dat is een reactie op de antwoorden van de minister. Ik kan
de minister verzekeren dat wij verbeteringen zien in het
huidige wetsvoorstel. Dat is hopelijk een geruststelling. Met
de goudgerande toezegging ben ik wel tevreden op dit
moment. Ik hoop dat ik dat mag zeggen namens de andere
fracties. Dit betekent dat wij, als EIOPA is afgesloten, de
informatie krijgen waarom ik in mijn eerste termijn heb
gevraagd. Ik ben benieuwd of dat snel zal zijn. […]
Minister Hoekstra: Ik begrijp best wat zij [mw. Prast (D66)
(red.)] zegt over haar voorkeur voor ex ante. Ik wil wel
benadrukken dat mijn argumentatie wel breder is geweest
dan de wens van de sector. Maar het laat, denk ik, precies
zien dat dit terra incognita is en dat je niet precies weet hoe
dit gaat uitpakken nadat je het hebt ingevoerd. Ik wil ook
nog toezeggen dat het nieuwe stelsel na drie, vier of vijf
jaar wordt geëvalueerd. Je moet dan kijken wat je hebt
geleerd van deze situatie. Dat was ik sowieso van plan,
maar dat wil ik ook nog in haar richting toezeggen. Ik denk
dat drie jaar wat snel is en dat vijf jaar meer in de rede ligt.
Maar in ieder geval een aantal jaren na invoering wil ik het
stelsel evalueren, waarbij ik precies dit punt over ex post
versus ex ante wil meenemen.
Daarbij teken ik nogmaals aan dat ik wel de voordelen zie
die mevrouw Prast schetst ten aanzien van ex ante, zij het
dat dat wel een kostbaardere constructie is. Dat punt zal ik
specifiek meenemen. Als ik dat nog in haar richting mag
toezeggen — dat was overigens geen vraag — dan denk ik
dat dat alles afwegend verstandig is. Voorzitter. Ik dacht
het daarbij te laten.
Artikel 3A:94 Uitsluiting van bail-in
1. De Nederlandsche Bank past het instrument van bail-in niet toe op de volgende
verplichtingen:
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a. door zekerheid gedekte verplichtingen,
met dien verstande dat het instrument
van bail-in kan worden toegepast op
het deel van de door zekerheid gedekte
verplichting dat de waarde van het zekerheidsrecht overschrijdt;
b. elke verplichting die ontstaat doordat
de entiteit activa of tegoeden van cliënten aanhoudt;
c. verplichtingen ten aanzien van banken,
met uitzondering van entiteiten die tot
dezelfde groep behoren, met een oorspronkelijke looptijd van minder dan
zeven dagen;
d. verplichtingen met een resterende
looptijd van minder dan zeven dagen
jegens systemen of exploitanten van
systemen die zijn aangewezen overeenkomstig richtlijn 98/26/EG van het
Europees Parlement en de Raad van
19 mei 1998 betreffende het definitieve
karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen (PbEG
1998, L 166) of hun deelnemers die uit
de deelname aan een dergelijk systeem
voortvloeien;
e. verplichtingen jegens werknemers, met
betrekking tot hun loon, pensioenuitkeringen of andere vaste vergoedingen,
met uitzondering van de niet bij collectieve arbeidsovereenkomst geregelde
variabele component van de beloning,
tenzij de werknemer recht heeft op uitkering ingevolge artikel 61 van de
Werkloosheidswet;
f. verplichtingen welke voortvloeien uit
de levering van goederen of diensten
aan de entiteit die van kritiek belang
zijn voor de dagelijkse bedrijfsactiviteiten ervan; en,
g. verplichtingen uit hoofde van een
zorgverzekering als bedoeld in artikel
1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.
2. De Nederlandsche Bank kan in uitzonderlijke omstandigheden besluiten het instrument van bail-in geheel of gedeeltelijk
niet toe te passen op verplichtingen indien:
a. het instrument van bail-in op de verplichtingen niet binnen een redelijke
termijn kan worden toegepast;
b. de uitsluiting noodzakelijk is ter voorkoming van grote maatschappelijke
gevolgen of significante nadelige gevolgen voor de financiële markten of de
economie;
c. de uitsluiting noodzakelijk is om de entiteit in afwikkeling in staat te stellen de
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essentiële kernactiviteiten voort te zetten; of
d. de toepassing van het instrument van
bail-in zou leiden tot grotere verliezen
voor de andere crediteuren dan bij een
uitsluiting van de verplichtingen van
het instrument van bail-in.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Sommige vorderingen mogen nooit aan bail-in worden
onderworpen. Daarnaast geldt dat DNB in bepaalde gevallen kan besluiten vorderingen die in beginsel wel voor bailin in aanmerking komen toch uit te zonderen.
De kring van uitgesloten passiva wijkt op enkele onderdelen af van de categorie uitgesloten passiva in geval van
bail-in van banken. Dit betreft deels vorderingen die uniek
zijn voor een bank, bijvoorbeeld gegarandeerde deposito’s.
Deels zijn andere keuzes gemaakt. Zo geldt voor verzekeraars niet dat belastingautoriteiten en socialezekerheidsinstanties zijn uitgezonderd van bail-in. Hiervoor is gekozen
omdat zij in faillissement van een verzekeraar een lagere
rang innemen dan vorderingen uit hoofde van verzekering.
Zoals eerder is opgemerkt, zullen bij een kapitaaltekort van
enige omvang al zeer snel vorderingen uit hoofde van
verzekering in beeld komen voor bail-in vanwege het enkele feit dat zij het overgrote deel van de passiefzijde van de
balans behelzen. Nu vrijwel altijd bail-in zal moeten worden
toegepast op verzekeringsvorderingen ligt het niet voor de
hand deze vorderingen wel en in faillissement lager gerangschikte vorderingen zoals die van de fiscus niet aan
bail-in te onderwerpen. Immers, aan die bijzondere rangregeling in faillissement ligt de gedachte ten grondslag dat
begunstigden meer rechten op de activa moeten kunnen
laten gelden dan bijvoorbeeld de fiscus. Spiegelbeeldig
betekent dit dat zij later aan bail-in moeten worden onderworpen dan de fiscus. Het uitzonderen van de fiscus ligt
dan niet in de rede. Voorts is bepaald dat vorderingen van
werknemers alleen dan van bail-in zijn uitgezonderd indien
de werknemer geen recht heeft op, kort gezegd, loondoorbetaling door het UWV in verband met betalingsonmacht
van de werkgever.
In het eerste lid, onderdeel a, is bepaald dat bail-in niet kan
worden toegepast op door zekerheid gedekte verplichtingen, met dien verstande dat het instrument van bail-in kan
worden toegepast op het deel van de door zekerheid gedekte verplichting dat de waarde van het zekerheidsrecht
overschrijdt. Onder de term «door zekerheid gedekt» valt in
de eerste plaats de zekerheid van pand of hypotheek.
Voorts valt daaronder de financiële-zekerheidovereenkomst
tot overdracht, bedoeld in artikel 7:55 BW. Ook vallen
daaronder de fiduciaire eigendomsoverdracht en de fiduciaire cessie. Voor de goede wordt opgemerkt dat naar Nederlands recht het zogeheten fiduciaverbod van artikel 3:84
lid 3 BW geldt: een rechtshandeling die ten doel heeft een
goed over te dragen tot zekerheid of die de strekking mist
het goed na de overdracht in het vermogen van de verkrijger te doen vallen, is geen geldige titel van overdracht van
dat goed. Artikel 3A:94 laat het fiduciaverbod onverlet.
Wanneer een goed is overgedragen met de bedoeling een
vorm van zakelijke zekerheid te verschaffen voor de nakoming van een verplichting en op die overdracht artikel 3:84
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lid 3 niet van toepassing is, verhindert artikel 3A:94 dat
DNB die verplichting bail-int.
Daarnaast wordt voor DNB voorzien in een discretionaire
bevoegdheid om bepaalde passiva geheel of gedeeltelijk
uit te sluiten in een aantal bijzondere situaties. Wordt deze
discretionaire bevoegdheid gebruikt, dan kan het niveau
van afschrijving of omzetting van andere in aanmerking
komende passiva worden verhoogd om met die uitsluitingen rekening te houden. Met andere woorden: het verlies
dat voor deze uitgesloten passiva wordt geaccepteerd,
wordt overgedragen op andere schuldeisers. Hiervoor geldt
vanzelfsprekend wel de voorwaarde dat het beginsel in
acht wordt genomen dat geen enkele schuldeiser slechter
af mag zijn dan in een faillissement.
Op grond van deze bevoegdheid is het bijvoorbeeld mogelijk om passiva die voortvloeien uit een derivatenpositie met
een voor de verzekeraar op dat moment negatieve waarde
uit te zonderen van bail-in. Om een dergelijk passief aan
bail-in te onderwerpen moet de derivatenpositie worden
gesloten, hetgeen in het licht van de functie van het derivaat (het hedgen van een bepaald risico) ongewenst kan
zijn. Het continueren van de derivatenpositie kan te prefereren zijn boven de bail-in van de negatieve waarde.
Artikel 3A:95 Rangorde van vorderingen bij
bail-in
1. Onverminderd artikel 3A:94, past de Nederlandsche Bank het instrument van bailin toe op vorderingen in de omgekeerde
volgorde van de volgorde waarin deze
vorderingen in faillissement op de boedel
zouden worden verhaald.
2. Een door een dochteronderneming uitgegeven passivum wordt niet in grotere mate afgeschreven of tegen ongunstiger
voorwaarden omgezet dan die waaronder
passiva van de moederonderneming van
dezelfde rang zijn afgeschreven of omgezet.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In dit artikel wordt bepaald dat bij bail-in, kort gezegd, de
omgekeerde faillissementsladder wordt gevolgd. Dat wil
zeggen dat de vorderingen die in faillissement als eerst
zouden worden voldaan, in afwikkeling als laatste aan bailin worden onderworpen. Het tweede lid bepaalt dat vorderingen op een dochteronderneming niet in grotere mate
worden afgeschreven dan vorderingen van gelijke rang op
de moederonderneming.
Anders dan bij banken wordt niet bepaald dat vorderingen
van eenzelfde rang te allen tijde gelijkelijk moeten worden
behandeld. Dit hangt samen met het feit dat een voorname
doelstelling van bail-in bij een verzekeraar is om een portefeuille of delen daarvan geschikt te maken voor overname
door een andere partij. Denkbaar is dat een andere verzekeraar slechts een deel van de totale portefeuille van de
verzekeraar in afwikkeling zal willen overnemen. Indien alle
polishouders van de verzekeraar altijd op dezelfde wijze
moeten worden behandeld is een op maat gesneden aanpassing van de over te dragen verzekeringsvorderingen
niet mogelijk. Dat zou toepassing van dit instrumentarium
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aanmerkelijk moeilijker maken. Polishouders binnen een
bepaalde rang mogen aldus nadrukkelijk verschillend worden behandeld. Wel geldt vanzelfsprekend de voorwaarde
dat geen enkele polishouders slechter af mag zijn dan in
faillissement.
Artikel 3A:96 Uitgifte eigendomsinstrumenten
De Nederlandsche Bank kan voorschrijven
dat een entiteit eigendomsinstrumenten uitgeeft aan de houders van de rechten, verkregen ingevolge de toepassing van artikel
3A:93, eerste lid, dan wel medewerking verleent aan de uitgifte daarvan. De Nederlandsche Bank kan aan de uitoefening van die
rechten een termijn verbinden. Bij de uitgifte
kunnen geen andere rechten worden uitgeoefend dan de rechten, bedoeld in artikel 3A:93,
eerste lid.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Voor eigendomsinstrumenten geldt dat DNB de waarde
daarvan kan verminderen of deze instrumenten kan intrekken. Voor de overige in aanmerking komende passiva geldt
dat DNB de waarde ervan kan verminderen of deze geheel
of gedeeltelijk kan omzetten in rechten op nieuw uit te
geven eigendomsinstrumenten. In artikel 3A:96 wordt de
daadwerkelijke omzetting van in aanmerking komende
passiva gestalte gegeven. DNB kan ingevolge het eerste
lid, onderdeel b, van artikel 3A:93 in aanmerking komende
passiva omzetten in rechten op nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten. DNB schrijft vervolgens aan de entiteit
voor dat zij eigendomsinstrumenten uitgeeft. Deze instrumenten, veelal aandelen, komen toe aan de houders van
de rechten op die aandelen, zijnde de oorspronkelijke
houders van de passiva. Deze rechten kunnen worden
uitgeoefend jegens de onderneming. Uitdrukkelijk is bepaald dat niemand anders dan de houders van de ingevolge het eerste lid verkregen rechten op de nieuw uitgegeven
aandelen op dat moment rechten kunnen uitoefenen op die
aandelen. Het claimrecht van bestaande aandeelhouders,
voor zover hun aandelen niet zijn ingetrokken, uit artikel 96a van Boek 2 van het BW is bijvoorbeeld niet van
toepassing. Daarnaast is in het eerste lid ook geregeld dat
de entiteit niet alleen de eigendomsinstrumenten uitgeeft
maar eventueel ook medewerking aan een dergelijke uitgifte verleent. Dit kan het geval zijn als er een stichting administratiekantoor (STAK) tussen de onderneming en de
houders van de rechten op de aandelen is geplaatst. Opgemerkt dient nog te worden dat de rechten op nieuw uit te
geven instrumenten verhandelbaar zijn Dit heeft tot gevolg
dat een houder van een vordering die is omgezet in een
recht op een nieuw uit te geven aandeel, dit recht kan
verkopen, wellicht al voordat de aandelen worden uitgegeven, indien hij geen behoefte heeft aan aandeelhouderschap.
Artikel 3A:97 Koers voor omzetting van passiva in eigendomsinstrumenten
1. De Nederlandsche Bank kan, overeenkomstig het bepaalde in het tweede en
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derde lid, verschillende omzettingskoersen toepassen op verschillende categorieën van passiva als bedoeld in artikel
3A:93, eerste lid, onderdeel b.
2. Een omzettingskoers biedt de betrokken
schuldeiser een passende vergoeding
voor het als gevolg van de toepassing van
het instrument van bail-in geleden verlies.
3. Indien verschillende omzettingskoersen
worden toegepast, is de omzettingskoers
die van toepassing is op vorderingen die
in faillissement met een hogere rang op
de boedel zouden worden verhaald hoger
dan de omzettingskoers die wordt toegepast op vorderingen met een lagere rang.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:98 Regeling gevolgen besluiten
1. De Nederlandsche Bank regelt zo nodig
de gevolgen van de besluiten op grond
van de artikelen 3A:93 en 3A:96.
2. Op verzoek van de Nederlandsche Bank
gaat een daartoe bevoegde persoon of instantie over tot:
a. wijziging van relevante registers;
b. toelating tot de handel op een gereglementeerde markt van nieuwe eigendomsinstrumenten;
c. hernieuwde toelating tot de handel van
schuldinstrumenten
waarvan
de
hoofdsom is verlaagd; of
d. wijziging van de statuten in geval van
vermindering van het nominale bedrag
van de aandelen.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel strekt ertoe DNB de bevoegdheid te geven tot het
verrichten of doen verrichten van alle administratieve en
procedurele handelingen die noodzakelijk zijn om het instrument van bail-in te kunnen toepassen. Voorbeelden van
handelingen zijn het wijzigen van relevante registers of het
uitsluiten dan wel juist toelaten van de handel van eigendomsinstrumenten of schuldinstrumenten en het wijzigen
van de statuten in geval van vermindering van het bedrag
van de aandelen.
Dit artikel komt overeen met het thans geldende artikel 3A:23
Artikel 3A:99 Vermindering verschuldigde
bedrag
Bij vermindering van het verschuldigde bedrag van een verplichting van een entiteit in
afwikkeling ingevolge artikel 3A:93, eerste
lid:
a. is de vermindering permanent, onverminderd artikel 3A:101;
b. resteert voor de entiteit geen verplichting
in verband met het gedeelte van de
hoofdsom dat is afgeschreven; en
c. worden schuldeisers in verband met het
gedeelte van de hoofdsom dat is afge-
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schreven niet gecompenseerd, onverminderd de bevoegdheid, bedoeld in artikel
3A:93, eerste lid, om passiva om te zetten
in rechten op nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In dit artikel wordt ingegaan op de gevolgen van afschrijving van de hoofdsom van een verplichting bij bail-in. In
onderdeel a wordt bepaald dat op het moment dat de
hoofdsom van een verplichting wordt afgeschreven deze
verlaging permanent is. In onderdeel b wordt bepaald dat in
beginsel geen verplichtingen ten aanzien van het afgeschreven gedeelte resteren. In onderdeel c wordt bepaald
dat de houders van de verplichting geen compensatie
krijgen, behalve in de vorm van rechten op nieuw uit te
geven aandelen of eigendomsinstrumenten.
Artikel 3A:100 Geheel of gedeeltelijke afschrijving
1. Onverminderd artikel 3A:101 wordt, indien
de Nederlandsche Bank ingevolge artikel
3A:93, eerste lid, het uitstaande verschuldigde bedrag van een verplichting van een
entiteit tot nihil vermindert, de verplichting als voldaan beschouwd evenals eventuele verplichtingen of vorderingen die
daaruit voortvloeien en die niet opeisbaar
waren op het moment waarop de bevoegdheid werd uitgeoefend.
2. Indien de Nederlandsche Bank het uitstaande verschuldigde bedrag van een
verplichting van een entiteit vermindert,
maar niet tot nihil vermindert, onverminderd artikel 3A:101:
a. wordt de verplichting als voldaan beschouwd ter hoogte van het verminderde bedrag; en
b. blijven de voorwaarden van het betrokken instrument of de betrokken overeenkomst waarop de oorspronkelijke
verplichting is gebaseerd, van toepassing op het resterende uitstaande verschuldigde bedrag van de verplichting,
met uitzondering van een eventuele
wijziging van het verschuldigde rentebedrag om de vermindering van het
bedrag weer te geven, en onverminderd de toepassing van artikel 3A:122,
eerste en derde lid.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In dit artikel worden twee situaties onderscheiden, namelijk
enerzijds de situatie waarin DNB bij het afschrijven van
verplichtingen het uitstaande verschuldigde bedrag tot nul
afschrijft en anderzijds de situatie waarin DNB het uitstaande verschuldigde bedrag wel vermindert maar niet tot nul.
In het eerste lid wordt ingegaan op de gevolgen van de
eerste situatie, de volledige afschrijving. Indien DNB het
uitstaande verschuldigde bedrag van een verplichting tot
nihil vermindert, worden de vordering en eventuele verplichtingen of vorderingen die daaruit voortvloeien als
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voldaan beschouwd en kunnen zij niet worden ingebracht
in het kader van eventuele latere procedures met betrekking tot de entiteit of een eventuele opvolgende entiteit bij
een latere liquidatie.
In het tweede lid wordt ingegaan op de gevolgen van de
tweede situatie, de gedeeltelijke afschrijving. Wanneer
DNB de hoofdsom of het uitstaande verschuldigde bedrag
van een verplichting vermindert maar niet tot nul nihil reduceert, wordt de verplichting als voldaan beschouwd ten
belope van het verminderde bedrag. Wel blijven de contractuele verplichtingen uit de overeenkomst waarop de
oorspronkelijke vordering gebaseerd, van toepassing op
het resterende uitstaande verschuldigde bedrag.
Artikel 3A:101 Verhoging verschuldigde bedrag
1. De Nederlandsche Bank kan, indien na
toepassing van het instrument van bail-in
op basis van een voorlopige waardering
als bedoeld in 3A:89, tweede lid, uit de definitieve waardering, bedoeld in artikel
3A:89, derde lid, blijkt dat met een beperktere vermindering van de hoofdsom van
het verschuldigde bedrag had kunnen
worden volstaan, de hoofdsom verhogen
in overeenstemming met de definitieve
waardering.
2. De Nederlandse Bank kan, indien na toepassing van het instrument van bail-in op
basis van een voorlopige of definitieve
waardering als bedoeld in artikel 3A:89, na
een periodieke herwaardering als bedoeld
in artikel 3A:90, blijkt dat met een beperktere vermindering van de hoofdsom van
het verschuldigde bedrag had kunnen
worden volstaan, de hoofdsom verhogen
in overeenstemming met de herwaardering.
3. Indien de Nederlandsche Bank op grond
van het eerste of tweede lid besluit tot
verhoging van het verschuldigde bedrag
dat zij aanvankelijk had verminderd tot nihil, is vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van dat besluit artikel 3A:100, tweede
lid, van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Indien door tijdsgebrek geen volledige ex ante waardering
is gemaakt maar is gebruik gemaakt van de mogelijkheid
om een voorlopige waardering op te stellen kan sprake zijn
van een bail-in die de noodzakelijke vermindering te boven
gaat. Indien uit de definitieve ex ante waardering blijkt dat
met een minder grote afschrijving had kunnen worden
volstaan, kan DNB door toepassing van deze bepaling het
verschuldigde bedrag verhogen. Hetzelfde geldt voor de
situatie dat uit een periodieke herwaardering blijkt dat met
een beperktere afschrijving had kunnen worden volstaan.
In de consultatiereactie is door Houthoff Buruma gewezen
op de mogelijkheid dat bij verkoop van een verzekeringsportefeuille aan een marktpartij en nadat deze eerste na
toepassing van het instrument van bail-in was overgedra-
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gen aan een overbruggingsinstelling, een verkoopopbrengst (winst) resulteert. Houthoff merkt terecht op dat het
in een dergelijke situatie niet wenselijk is dat deze opbrengst niet ten goede komt aan de polishouders wier
aanspraken zijn verlaagd maar aan de voormalige eigenaren van de portefeuille, i.e. de (eigenaren van) de verzekeraar in afwikkeling. De onderhavige bevoegdheid voorziet
tevens in een grondslag om bij een verkoopopbrengst
(waaruit de conclusie kan worden getrokken dat de verplichtingen in te sterke mate zijn verlaagd) en na een herwaardering de bail-in deels terug te draaien tot het niveau
waarop de transactie een neutraal resultaat laat zien.
Indien DNB eerder de vordering tot nihil had verlaagd,
herleeft deze vanaf het moment dat toepassing wordt gegeven aan dit artikel ten belope van de verhoging. Vanaf
dat moment wordt de vordering geacht te zijn verlaagd tot
het nieuwe bedrag. De verhoging werkt dus niet volledig
terug tot aan het moment waarop de bail-in tot nihil plaatsvond, er kan dus ook voor de tussenliggende periode geen
sprake zijn van niet-nakoming van verplichtingen of verschuldigde rente.
Artikel 3A:102 Bail-in van derivaten
1. De Nederlandsche Bank past het instrument van bail-in pas toe op een passivum
dat uit een derivatenpositie ontstaat, nadat deze gesloten is.
2. De Nederlandsche Bank is bevoegd derivatenovereenkomsten van een entiteit in
afwikkeling te beëindigen en de bijbehorende posities te sluiten.
3. Indien derivatentransacties aan een verrekeningsbeding zijn onderworpen, wordt
bij de waardering bedoeld in artikel 3A:89,
eerste lid, de uit deze transacties voortvloeiende passiva op nettobasis bepaald
overeenkomstig de voorwaarden van dat
beding.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
DNB kan ook passiva die ontstaan uit derivatenovereenkomsten onderwerpen aan bail-in. Indien bijvoorbeeld een
swap een voor de entiteit in afwikkeling negatieve waarde
vertegenwoordigt kan die verplichting worden verminderd
of omgezet. Uit dit artikel volgt dat DNB het instrument van
bail-in pas uitoefent op een passief dat uit een derivaat
ontstaat, nadat de derivatenpositie gesloten is. Indien tot
afwikkeling wordt overgegaan, is DNB bevoegd alle derivatencontracten te dien einde te beëindigen en de posities te
sluiten.
Overigens geldt voor derivatencontracten dat zeer wel
denkbaar is dat ten aanzien van de passiva die hieruit
voortvloeien DNB tot de conclusie komt het noodzakelijk is
om toepassing te geven aan de discretionaire bevoegdheid
om deze passiva van bail-in uit te zonderen.
Artikel 3A:103 Gekwalificeerde deelneming
1. Indien de uitoefening van een ingevolge
artikel 3A:93, eerste lid, verworven recht
op nieuw uit te geven eigendomsinstrumenten zou leiden tot verwerving of ver-
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groting van een gekwalificeerde deelneming in een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:95, eerste lid, verricht de Nederlandsche Bank de beoordeling van de
aanvraag van een verklaring van geen bezwaar met inachtneming van de doelstellingen, bedoeld in artikel 3A:84. De artikelen 1:106b tot en met 1:106e zijn niet van
toepassing.
2. Indien de Nederlandsche Bank nog geen
beslissing op een aanvraag als bedoeld in
het eerste lid, heeft genomen, is, met ingang van het moment waarop de eigendomsinstrumenten worden uitgegeven
totdat op de aanvraag is beslist:
a. het stemrecht van de aanvrager van de
verklaring van geen bezwaar voortvloeiend uit die eigendomsinstrumenten geschorst en kan dit recht alleen
door de Nederlandsche Bank worden
uitgeoefend; en
b. de aanvrager vrijgesteld van het bepaalde in de artikelen 3:95, 3:96, 3:99,
3:103 en 3:104.
3. Indien de Nederlandsche Bank besluit een
verklaring van geen bezwaar te verlenen,
wordt de houder van de eigendomsinstrumenten geacht het volledige stemrecht met betrekking tot die eigendomsinstrumenten te hebben onmiddellijk nadat
het besluit is bekendgemaakt.
4. Indien de Nederlandsche Bank de aanvraag afwijst, doet de aanvrager afstand
van die eigendomsinstrumenten binnen
een door de Nederlandsche Bank bepaalde termijn. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
De mogelijkheid bestaat dat na toepassing van het instrument van bail-in en de uitoefening van het alsdan verkregen recht nieuw uit te geven aandelen resulteert in een
verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming.
Dit artikel regelt de beoordeling van de verklaring van geen
bezwaar (vvgb) door DNB in dat geval.
In het eerste lid wordt bepaald dat DNB de beoordeling van
de vvgb maakt met inachtneming van de afwikkelingsdoelstellingen. Daarnaast wordt geregeld dat de artikelen 1:106b, 1:106c, 1:106d en 1:106e van de Wft niet van
toepassing zijn. Dit betreffen de normale procedureregels,
zoals het vereiste om een kennisgeving in te dienen, die
gevolgd moeten worden bij de aanvraag van een vvgb
maar die in het geval van een omzetting niet gevolgd kunnen worden.
Het tweede lid, onderdeel a, regelt de gevolgen indien DNB
nog geen beslissing op de aanvraag van de vvgb heeft
genomen op de datum waarop de eigendomsinstrumenten
worden uitgegeven. Als dat het geval is, wordt het stemrecht van de aanvrager van de vvgb met betrekking tot die
eigendomsinstrumenten geschorst en heeft alleen DNB
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stemrecht, zonder dat zij verplicht is het uit te oefenen,
noch aansprakelijk is voor de uitoefening of het afzien van
de uitoefening ervan.
Daarnaast is in het tweede lid, onder b, geregeld dat de
aanvrager voor de duur van de behandeling van de aanvraag vrijgesteld is van het bepaalde in de artikelen 3:95,
3:96, 3:99, 3:103 en 3:104 van de Wft, waarin eisen aan de
vvgb of de vvgb-houder zijn opgenomen.
In het derde lid wordt bepaald dat, indien DNB besluit een
verklaring van geen bezwaar te verlenen, de houder van de
eigendomsinstrumenten geacht wordt het volledige stemrecht met betrekking tot die eigendomsinstrumenten te
hebben onmiddellijk nadat het besluit is bekendgemaakt.
In het vierde lid staat dat, indien DNB de aanvraag afwijst,
de aanvrager afstand doet van die eigendomsinstrumenten
binnen een door DNB bepaalde termijn, waarbij voor de
termijn rekening wordt gehouden met de heersende marktomstandigheden. Op het moment dan DNB de aanvraag
afwijst gelden dezelfde gevolgen als die gelden in de situatie waarin DNB nog geen beslissing heeft genomen op de
aanvraag.

§ 3A.2.4.2. Het instrument van overgang
van de onderneming
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Wanneer DNB voorziet dat uitoefening van de reguliere
toezichtbevoegdheden ontoereikend zijn om de entiteit de
verliezen te doen dragen, kan zij verder gaan door het
neerleggen van de verliezen bij de aandeelhouders en
schuldeisers, daaronder begrepen de verzekeringsschuldeisers en door het doen overgaan van activa of
passiva dan wel door de entiteit uitgegeven eigendomsinstrumenten. Thans wordt ingegaan op de overgangsinstrumenten.
Voorop wordt gesteld dat de huidige wet, sinds de invoering van de Interventiewet, reeds instrumenten kent waarmee een overgang kan worden bewerkstelligd. Het betreft,
voor zover hier van belang, de overdracht van activa en
passiva en de overdracht van aandelen. Deze indeling is
gebaseerd op het object van de overdracht: wat wordt er
overgedragen. De BRRD kent een indeling die grotendeels
is gebaseerd op de verkrijger: op wie gaat iets over? Bij de
implementatie van de BRRD is deze laatste indeling overgenomen. De nu voor de verzekeraars in te voeren overgangsinstrumenten sluiten op hun beurt weer aan bij de
indeling die is gebaseerd op de BRRD. Inhoudelijk is er
geen verschil.
Aan de hand van het criterium dat is gebaseerd op de
verkrijger worden drie overgangsinstrumenten geïntroduceerd:
1. het instrument van overgang van de onderneming;
2. het instrument van de overbruggingsinstelling;
3. het instrument van afsplitsing van activa en passiva.
Artikel 3A:104 Instrument van overgang van
de onderneming
De Nederlandsche Bank kan, tot toepassing
van het instrument van overgang van de onderneming, besluiten tot overgang op een
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verkrijger die geen overbruggingsinstelling
is, van:
a. eigendomsinstrumenten die zijn uitgegeven door of met medewerking van een entiteit in afwikkeling; of,
b. activa of passiva van een entiteit in afwikkeling.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
ad 1. Het instrument van overgang van de onderneming
Met het instrument van overgang van de onderneming kan
DNB twee soorten overgang bewerkstelligen. In de eerste
plaats kan DNB besluiten tot overgang van eigendomsinstrumenten die zijn uitgegeven door of met medewerking
van de entiteit. In dit geval verandert de entiteit zelf van
eigenaar, maar behoudt de entiteit de goederen die zij in
eigendom heeft. De entiteit krijgt dus andere aandeelhouders. In de tweede plaats kan DNB besluiten tot overgang
van activa of passiva van de entiteit. Voor zover de term
«overgang van de onderneming» zou suggereren dat
slechts de onderneming in haar geheel zou overgaan,
wordt opgemerkt dat dit instrument ook de situatie omvat
waarin niet de onderneming zelf overgaat maar haar activa
of passiva, zelfs de situatie waarin slechts een deel van de
activa of passiva overgaan.
In het geval waarin het instrument van overgang van de
onderneming wordt toegepast, gaan de activa of passiva
dan wel de eigendomsinstrumenten over op een andere
private partij, die daarvoor een prijs betaalt. Voor de overgang is de instemming van de verkrijger vereist; niet relevant is of de overgang ook de instemming van de entiteit
heeft.
In dit artikel wordt het eerste van de vier afwikkelingsinstrumenten geïntroduceerd: het instrument van overgang
van de onderneming.
In artikel 3A:104 wordt aan de DNB de bevoegdheid gegeven dit instrument toe te passen. Door de woorden «die
geen overbruggingsinstelling is» is dit instrument beperkt
tot de overgang op anderen dan een overbruggingsinstelling. Voor de overgang op een overbruggingsinstelling is
een separaat instrument in het leven geroepen. Aansluiting
is gezocht bij artikel 3A:28.
Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat DNB ook ervoor kan
kiezen niet alle, maar slechts een gedeelte van activa over
te dragen. In dit verband wordt gewezen op de artikelen 3A:130 en volgende, waarin bescherming wordt gegeven aan bepaalde overeenkomsten ingeval niet alle maar
sommige activa of passiva overgaan. Overigens laat de
tekst van de huidige wet ook al toe dat slechts een gedeelte van de activa overgaan.
Artikel 3A:105 Voorwaarden voor overgang
De overgang vindt plaats onder commerciële
voorwaarden, die in overeenstemming zijn
met de waardering ingevolge artikel 3A:89.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
De overgang dient plaats te vinden onder commerciële
voorwaarden. Aldus wordt voorkomen dat de verkrijger een
te lage prijs betaalt. Een te lage prijs zou niet alleen de
oorspronkelijke eigenaren onevenredig benadelen, maar
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oneerlijke concurrentie bewerkstelligen ten opzichte van
andere marktpartijen. Aansluiting is gezocht bij artikel 3A:29. In dat artikel is tevens bepaald dat in beginsel
een aantal uitgangspunten in acht moeten worden genomen. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in artikel 39,
tweede en derde lid, van de BRRD, waarnaar in artikel 3A:29, tweede lid, wordt verwezen. Deze uitgangspunten gelden evenzeer voor de toepassing van het instrument
van overgang van de onderneming in het geval van een
verzekeraar. Aangezien deze uitgangspunten voortvloeien
uit algemene rechtsbeginselen is ervoor gekozen deze
uitgangspunten niet in dit artikel op te nemen, noch uitdrukkelijk, noch door middel van verwijzing naar de BRRD. Dat
deze uitgangspunten in het kader van banken wel uitdrukkelijk in de wet zijn opgenomen, maar in het kader van
verzekeraars niet, wordt verklaard doordat in de regeling
betreffende banken de BRRD moet worden omgezet in
Nederlands recht, terwijl de regeling betreffende verzekeraars niet voortvloeit uit een richtlijn. Hiermee is geen inhoudelijk verschil op dit punt beoogd. Het betreft de volgende uitgangspunten:
– de overgang is zo transparant mogelijk en er wordt
geen wezenlijk onjuiste voorstelling van de activa of
passiva dan wel eigendomsinstrumenten gegeven,
waarbij DNB rekening houdt met de omstandigheden
van het geval en in het bijzonder met de noodzaak om
de financiële stabiliteit in stand te houden;
– er vindt geen ongepaste bevoordeling of onderscheid
van potentiële verkrijgers plaats, maar dit beginsel verhindert niet dat DNB specifieke potentiële verkrijgers
benadert;
– de overgang is vrij van belangenconflicten;
– bij de overgang wordt geen enkele potentiële verkrijger
ongerechtvaardigd bevoordeeld;
– rekening wordt gehouden met de noodzaak van een
snelle afwikkelingsmaatregel;
– Voor zover mogelijk wordt beoogd de overgangsprijs te
maximaliseren.
Bovendien zou, althans volgens artikel 39, derde lid,
BRRD, niet aan deze uitgangspunten behoeven te worden
voldaan indien inachtneming daarvan het bereiken van een
afwikkelingsdoelstelling zou ondermijnen. Daardoor is er
nog minder aanleiding voor het expliciet overnemen van de
uitgangspunten in de wet.
Artikel 3A:106 Verzoek tot faillissement
Indien de Nederlandsche Bank besluit tot
overgang van gedeelten van de activa of
passiva van een entiteit in afwikkeling, verzoekt zij binnen een redelijke termijn de
rechtbank Amsterdam om het faillissement
van de entiteit uit te spreken, tenzij het mogelijke belang van het voortbestaan van het
overgebleven gedeelte van de entiteit om de
afwikkelingsdoelstellingen, bedoeld in artikel
3A:84 te verwezenlijken, zich daartegen verzet.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Een mogelijk scenario is dat DNB gebruik maakt van het
instrument van overgang van de onderneming om een
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slechts een deel van de activa en de passiva te doen overgaan. Dit artikel bepaalt dat DNB in dat geval binnen een
redelijke termijn aan de rechtbank Amsterdam verzoekt het
faillissement van de entiteit, dus van het overgebleven
deel, uit te spreken. Dit hoeft overigens niet onmiddellijk na
de eerste toepassing van dit instrument. Denkbaar is dat de
verzekeringsportefeuilles stapsgewijs aan een of meerdere
marktpartijen worden overgedragen. Pas wanneer een
verdere ontmanteling van de verzekeraar niet meer mogelijk is dient het restant in faillissement te worden geliquideerd.
De rechtbank beoordeelt het verzoek tot faillietverklaring op
de gronden, genoemd in artikel 213a bis Fw, waarin wordt
verwezen naar artikel 3A:85, eerste lid, onderdelen a en b
Wft.
Artikel 3A:107 Overgangsprijs
Onverminderd artikel 3A:133, komt een door
de verkrijger te betalen overgangsprijs toe
aan de oorspronkelijke eigenaren.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel bepaalt dat de overgangsprijs moet worden
voldaan aan de oorspronkelijke eigenaren. In geval van
een overgang van de door of met medewerking van de
entiteit uitgegeven eigendomsinstrumenten zijn dat, kort
gezegd, de aandeelhouders. In geval van een overgang
van activa en passiva is dat de entiteit zelf. Aansluiting is
gezocht bij artikel 3A:31.
Artikel 3A:108. Overgang op oorspronkelijke eigenaren
Dit artikel komt erop neer dat DNB kan besluiten dat de
activa die eerder aan de entiteit in afwikkeling toebehoorden en de passiva die de entiteit in afwikkeling eerder
diende te voldoen terug op de entiteit in afwikkeling overgaan, en dat de aandelen of andere eigendomsinstrumenten die eerder aan de aandeelhouders toebehoorden terug
op de voormalige aandeelhouders onderscheidenlijk voormalige houders van de eigendomsinstrumenten overgaan.
Wanneer het betreft het instrument van overgang van de
onderneming, is voor een retourovergang de instemming
van de overnemer vereist. Dat is een verschil met de twee
andere overgangsinstrumenten: de instemming van de
overbruggingsinstelling en die van de entiteit van activabeheer zijn niet vereist voor een retourovergang. Aansluiting
is gezocht bij artikel 3A:32. Wel is er een verschil met het
instrument van overgang van de onderneming bij banken.
Als gevolg van de BRRD is in artikel 3A:32 bepaald dat de
retourovergang plaatsvindt binnen de termijn die is genoemd in het besluit tot overgang en voldoet aan de in dat
besluit opgenomen voorwaarden. Dergelijke beperkingen
zijn niet overgenomen voor het instrument van overgang
van de onderneming voor verzekeraars. Met betrekking tot
de termijn wordt erop gewezen dat het niet wenselijk is dat
DNB tot in de eeuwigheid zou kunnen besluiten dat de
activa of passiva dan wel eigendomsinstrumenten terug
overgaan op de oorspronkelijke eigenaren. Daarom is
bepaald dat DNB slechts binnen een redelijke termijn daartoe kan besluiten. Wat een redelijke termijn is, hangt af van
de omstandigheden van het geval.
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Artikel 3A:108 Overgang op oorspronkelijke
eigenaren
De Nederlandsche Bank kan ten aanzien van
eigendominstrumenten, activa of passiva die
zijn overgegaan, binnen een redelijke termijn
besluiten tot overgang op de oorspronkelijke
eigenaren, indien de verkrijger daarmee instemt.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:109 Gekwalificeerde deelneming
Indien een overgang van eigendomsinstrumenten zou leiden tot verwerving of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in
een verzekeraar, is artikel 3A:103 van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:110 Rechtsopvolging verkrijger in
andere lidstaat
Voor de toepassing van de artikelen 2:26c,
2:35, 2:38 en 2:39 wordt een verkrijger met
zetel in een andere lidstaat beschouwd als de
rechtsopvolger van de entiteit in afwikkeling
en kan deze alle rechten blijven uitoefenen
die door die entiteit werden uitgeoefend met
betrekking tot de activa of passiva die zijn
overgegaan.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel bepaalt, kort gezegd, dat de overnemer voor wat
betreft het recht om in andere lidstaten diensten te verrichten of zich daar te vestigen wordt beschouwd als de voortzetting van de entiteit in afwikkeling. De nationale wetgever
kan dit slechts bepalen voor de eigen nationale rechtsorde.
Het recht voor een ondernemer met zetel in Nederland om
in een andere lidstaat zijn bedrijf uit te oefenen vanuit een
in die lidstaat gelegen bijkantoor of door middel van dienstverrichting naar die lidstaat moet door die lidstaat in diens
wetgeving worden geregeld.
Artikel 3A:111 Rechtsopvolging toegangsrechten
1. Het lidmaatschap van of het recht op toegang tot betalings-, clearing- en afwikkelingssystemen,
en
gereglementeerde
markten van de entiteit in afwikkeling gaat
van rechtswege over op de verkrijger.
2. De verkrijger kan de aan het lidmaatschap
verbonden rechten of het recht op toegang uitoefenen indien hij voldoet aan de
daaraan verbonden voorwaarden, met uitzondering van de voorwaarde om te beschikken over een vereiste kredietbeoordeling door een kredietbeoordelingsbureau.
3. De Nederlandsche Bank kan bepalen dat
de verkrijger voor de duur van ten hoogste twee jaar niet behoeft te voldoen aan
de voorwaarde voor lidmaatschap en toegang, bedoeld in het tweede lid. De Neder-
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landsche Bank kan op aanvraag besluiten
tot verlenging met telkens ten hoogste
twee jaar.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel komt erop neer dat de verkrijger op dezelfde voet
als de entiteit in afwikkeling kan voortgaan als lid en deelnemer met betrekking tot betalingssystemen, clearingsystemen, afwikkelingssystemen en gereglementeerde markten, mits hij voldoet aan de voorwaarden voor lidmaatschap
en deelname. Op deze regel bestaan twee uitzonderingen.
De eerste heeft betrekking op voorwaarden in verband met
de waardering van de kredietwaardigheid: indien de verkrijger niet beschikt over een rating van een kredietbeoordelingbureau, of indien de waardering van de kredietwaardigheid niet voldoende is om toegang te krijgen, mag toegang
toch niet worden geweigerd. De tweede uitzondering betreft
de situatie waarin de verkrijger niet voldoet aan de voorwaarden voor toegang. DNB kan dan bepalen dat die rechten toch kunnen worden uitgeoefend. DNB bepaalt de
periode gedurende waarin deze rechten kunnen worden
uitgeoefend. In beginsel is die periode ten hoogste 24
maanden, maar DNB kan deze periode verlengen.

§ 3A.2.4.3. Het instrument van de overbruggingsinstelling

Kamerstuk 34.842, nr. 3
Ook bij het instrument van de overbruggingsinstelling kunnen activa en/of passiva dan wel eigendomsinstrumenten
overgaan. Dit instrument verschilt van het instrument van
de overgang van de onderneming doordat de vermogensbestanddelen of eigendomsinstrumenten niet op een andere private partij overgaan maar op een overbruggingsinstelling. Een overbruggingsinstelling is opgericht om tijdelijk de
eigendom van activa of passiva dan wel eigendomsinstrumenten te houden wanneer het wenselijk die vermogensbestanddelen of eigendomsinstrumenten over te doen gaan
op een andere partij om de functies van een verzekeraar in
stand te houden, maar niet op korte termijn een private
partij kan worden gevonden die bereid is de vermogensbestanddelen of eigendomsinstrumenten over te nemen.
Artikel 3A:112 Instrument van de overbruggingsinstelling
De Nederlandsche Bank kan tot toepassing
van het instrument van de overbruggingsinstelling besluiten tot overgang op een overbruggingsinstelling van:
a. eigendomsinstrumenten die zijn uitgegeven door of met medewerking van entiteiten in afwikkeling; of
b. activa of passiva van entiteiten in afwikkeling.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
In dit artikel wordt het tweede van de vier afwikkelingsinstrumenten geïntroduceerd: het instrument van de overbruggingsinstelling. Zie het algemene deel van de toelichting.
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Artikel 3A:113 De overbruggingsinstelling
1. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de oprichting en beëindiging, de taak, de financiering, de inrichting, het bestuur en de werkwijze van
een overbruggingsinstelling of van een
rechtspersoon die tot taak heeft de eigendom in een overbruggingsinstelling te
houden.
2. De Nederlandsche Bank kan een overbruggingsinstelling of rechtspersoon als
bedoeld in het eerste lid een aanwijzing
geven met betrekking tot de taakuitoefening.
3. Een overbruggingsinstelling sluit geen
overeenkomsten van verzekering en staat
geen wijzigingen in bestaande polissen
toe die kunnen leiden tot verhoging van
schadelast van de instelling.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Het huidige artikel 3:159t geeft reeds een grondslag om bij
algemene maatregel van bestuur nadere regels te geven
met betrekking tot een overbruggingsinstelling en een
rechtspersoon die tot taak heeft de eigendom in een overbruggingsinstelling te houden. Met het vervallen van de
overdrachtsregeling vervalt ook artikel 3:159t. Dit artikel
komt daarvoor in de plaats.
Voor de goede orde wordt opgemerkt dat ook artikel 3A:38
ook een grondslag biedt om nadere regels te stellen bij
algemene maatregel van bestuur, namelijk met betrekking
tot een overbruggingsinstelling voor banken. Zonder dit
artikel zou onduidelijkheid kunnen bestaan of bij algemene
maatregel van bestuur ook met betrekking tot een overbruggingsinstelling voor verzekeraars regels kunnen worden gesteld.
In het derde lid is bepaald dat de overbruggingsinstelling
geen overeenkomsten van verzekering sluit. Zoals in het
algemene gedeelte van deze toelichting reeds opgemerkt,
is het doel van een overbruggingsinstelling tijdelijk de eigendom van activa of passiva dan wel eigendomsinstrumenten te houden wanneer het wenselijk is die vermogensbestanddelen of eigendomsinstrumenten over te doen
gaan op een andere partij, maar niet op korte termijn een
private partij kan worden gevonden die bereid is de vermogensbestanddelen of eigendomsinstrumenten over te nemen. Met dit doel verdraagt zich niet dat een overbruggingsinstelling weer nieuwe verzekeringsovereenkomsten
gaat sluiten. Ook mag de overbruggingsinstelling geen
wijzigingen in bestaande polissen accepteren die kunnen
leiden tot verhoging van de schadelast. Dit betekent bijvoorbeeld dat een overbruggingsinstelling die als zorgverzekeraar optreedt en daarmee zorgverzekeraar is als bedoeld in de Zorgverzekeringswet geen nieuwe verzekerden
op een bestaande zorgpolis kan bijschrijven omdat daardoor de schadelast zou kunnen stijgen. Het derde lid zegt
niets over het lot van bestaande verzekeringsovereenkomsten.
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Artikel 3A:114 Overgang op oorspronkelijke
eigenaren
De Nederlandsche Bank kan ten aanzien van
eigendominstrumenten, activa of passiva die
zijn overgegaan, besluiten tot overgang op
de oorspronkelijke eigenaren.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel regelt de retourovergang; zie ook de toelichting
op artikel 3A:108, met betrekking tot de retourovergang na
toepassing van het instrument van overgang van de onderneming. Een verschil is dat voor een retourovergang na
toepassing van het instrument van de overbruggingsinstelling geen instemming van de overbruggingsinstelling is
vereist.
Artikel 3A:115 Overeenkomstige toepassingsregels
De artikelen 3A:105, 3A:104, 3A:107, 3A:109,
3A:110 en 3A:111 zijn van overeenkomstige
toepassing op het instrument van de overbruggingsinstelling.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:116 Vergunning overbruggingsinstelling
1. De overbruggingsinstelling beschikt, voor
zover nodig voor de uitoefening van haar
werkzaamheden, van rechtswege over een
vergunning als bedoeld in de artikelen
2:26a, 2:27 of 2:48.
2. De Nederlandsche Bank kan, met het oog
op de verwezenlijking van een of meer van
de in artikel 3A:84 bedoelde doelstellingen, tijdelijk ontheffing verlenen van een
of meer van de vereisten, bedoeld in de
artikelen 2:26b, 2:31 of 2:49.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Ingevolge artikel 3A:116 heeft een overbruggingsinstelling
van rechtswege een vergunning als verzekeraar indien een
dergelijke vergunning op grond van deel 2 van de wet is
vereist. DNB kan daarbij, indien noodzakelijk ter verwezenlijking van de afwikkelingsdoelstellingen, ontheffing verlenen van de relevante vergunningvereisten. Een vergelijkbare bepaling is thans opgenomen in artikel 3:159ta van de
wet.

§ 3A.2.4.4. Het instrument van afsplitsing van activa of passiva

Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit instrument wordt gebruikt wanneer DNB activa en passiva wenst over te doen gaan, misschien ook nog wel een
private partij bereid vindt om als verkrijger op te treden,
maar vermoedt dat de activa of passiva op een later tijdstip
meer opbrengen. Door of met medewerking van de entiteit
uitgegeven eigendomsinstrumenten kunnen niet met dit
instrument overgaan. Dit instrument mag alleen in combinatie met andere afwikkelingsinstrumenten worden toegepast teneinde een onterecht concurrentievoordeel voor de
falende entiteit te vermijden.
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Artikel 3A:117 Instrument van afsplitsing van
activa of passiva
1. De Nederlandsche Bank kan tot toepassing van het instrument van afsplitsing
van activa of passiva, besluiten tot overgang van activa of passiva van een entiteit
in afwikkeling of van een overbruggingsinstelling op een of meer entiteiten voor
activa- en passivabeheer.
2. De Nederlandsche Bank past het instrument van afsplitsing van activa of passiva
uitsluitend tezamen met een ander afwikkelingsinstrument toe, en indien:
a. de situatie op de specifieke markt voor
de desbetreffende activa of passiva
zodanig is dat vereffening van die activa in een faillissement nadelige gevolgen voor de financiële markten kan
hebben;
b. de overgang van activa of passiva
noodzakelijk is voor het goede functioneren van de entiteit in afwikkeling of
de overbruggingsinstelling; of
c. de overgang van activa of passiva
noodzakelijk is om de opbrengst bij
vereffening te maximaliseren.
3. De entiteit voor activa- en passivabeheer
beheert de activa of passiva die op haar
zijn overgegaan met het doel de waarde
van de activa bij de uiteindelijke verkoop
of liquidatie te maximaliseren.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:118 De entiteit voor activa- en passivabeheer
1. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur kunnen regels worden gesteld
met betrekking tot de oprichting en beëindiging, de taak, de financiering, het bestuur en de werkwijze van een entiteit
voor activa- en passivabeheer of van een
rechtspersoon die tot taak heeft de eigendom in een entiteit voor activa- en passivabeheer te houden.
2. De Nederlandsche Bank kan een entiteit
voor activa- en passivabeheer of rechtspersoon als bedoeld in het eerste lid een
aanwijzing geven met betrekking tot de
taakuitoefening.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:119 Overeenkomstige toepassingsregels
De artikelen 3A:105 en 3A:114 zijn van overeenkomstige toepassing op het instrument
van afsplitsing van activa of passiva.
Kamerstuk 34.842, nr. 3

© R.E. Batten januari 2020

§ 3A.2.4.5. Bijzondere bevoegdheden
Artikel 3A:120 Overname zeggenschap en
bijzondere bestuurder
1. De Nederlandsche Bank kan een bijzondere bestuurder bij een entiteit in afwikkeling aanstellen of de zeggenschap over
een entiteit in afwikkeling overnemen.
2. De bijzondere bestuurder onderscheidenlijk de Nederlandsche Bank treedt in de
rechten en bevoegdheden van de organen
van de entiteit in afwikkeling en haar aandeelhouders of leden. De bijzondere bestuurder kan afwijken van uit wettelijke
voorschriften of statutaire bepalingen
voortvloeiende verplichtingen van het bestuur.
3. De artikelen 1:76, vijfde, zesde en achtste
lid en 1:76a, tweede en derde lid, zijn van
overeenkomstige toepassing.
4. Tegen een besluit van een bijzondere bestuurder kan administratief beroep worden ingesteld bij de Nederlandsche Bank.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Op grond van dit artikel kan DNB op twee manieren invloed
uitoefenen op de besluitvorming in de entiteit. In de eerste
plaats kan zij een bijzondere bestuurder aanstellen. De
bijzondere bestuurder heeft alle bevoegdheden van de
algemene vergadering en het bestuur. Vanuit juridisch
oogpunt is het de bijzondere bestuurder die zelf, in eigen
naam, deze bevoegdheden uitoefent maar hij kan dit
slechts doen onder toezicht van DNB. Hij heeft de plicht om
alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de afwikkelingsdoelstellingen in de hand te werken. In de tweede
plaats kan DNB de zeggenschap over een entiteit in afwikkeling overnemen. In dat geval is het DNB zelf, in eigen
naam, die de bevoegdheden heeft. Een variant hierop is
dat DNB de zeggenschap overneemt door middel van een
door haar aangewezen persoon. Zij neemt dan de zeggenschap «onrechtstreeks» over. Ingeval een dergelijke persoon is aangewezen, oefent hij de zeggenschap uit namens DNB. DNB zal moeten kiezen of zij een bijzondere
bestuurder aanstelt dan wel zelf de zeggenschap uitoefent.
In beginsel is ook een combinatie van beide mogelijk. Zij
kan grenzen kan stellen aan het optreden van de bijzondere bestuurder. Voorstelbaar is dat DNB besluit dat de bijzondere bestuurder bepaalde bevoegdheden slechts in
beperkte mate mag uitoefenen, en zelf de uitoefening van
die bevoegdheden aanvult.
In het tweede lid is bepaald dat de bijzondere bestuurder of
DNB treedt in de rechten en bevoegdheden van de organen van de entiteit in afwikkeling en haar aandeelhouders
of leden. Het gevolg daarvan is dat de aandeelhouders hun
stemrechten niet kunnen uitoefenen. Het is mogelijk dat
DNB een afwikkelingsmaatregel neemt zonder zeggenschap uit te oefenen. DNB kan ervoor kiezen de zeggenschap slechts gedeeltelijk over te nemen. Daarmee wordt
bedoeld dat DNB slechts op een bepaald terrein de bevoegdheid om bestuursbeslissingen te nemen overneemt,
maar op andere terreinen de beslissingsbevoegdheid aan
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het bestuur laat. Voorstelbaar is dat DNB de zeggenschap
overneemt door het leidinggevend orgaan en het hogere
management van een instelling in afwikkeling te ontslaan of
te vervangen zonder dat zij de zeggenschap op andere
gebieden overneemt.
Voorts kan worden gewezen op het volgende. Om mogelijke twijfel weg te nemen is nu nog in de overdrachtsregeling
verduidelijkt dat DNB een probleeminstelling kan verplichten gegevens of inlichtingen te verschaffen aan onder
andere een persoon die, kort gezegd, overweegt de entiteit
in afwikkeling over te nemen (artikel 3:159d, tweede lid).
Doel daarvan is de kandidaat-overnemer in staat te stellen
te beoordelen of hij de entiteit in afwikkeling inderdaad wil
overnemen. In de systematiek van Deel 3A is een dergelijke bepaling niet nodig. DNB kan in de hoedanigheid van
degene die zeggenschap in de entiteit in afwikkeling heeft
overgenomen besluiten dat de entiteit in afwikkeling gegevens aan een kandidaat-overnemer verschaft.
Artikel 3A:121 Omzetting rechtsvorm
1. De Nederlandsche Bank kan, indien dit
noodzakelijk is voor de toepassing van de
bevoegdheid tot toepassing van het instrument van bail-in, bij besluit de rechtsvorm van de betrokken entiteit omzetten.
2. Artikel 3A:98 is van overeenkomstige toepassing.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel voorziet in de bevoegdheid van DNB om de
rechtsvorm van de entiteit te wijzigen indien dit noodzakelijk is om het instrument van bail-in te kunnen toepassen.
Hiermee wordt voorkomen dat toepassing van deze bevoegdheden onmogelijk is omdat de entiteit, als gevolg van
de gekozen rechtsvorm, bijvoorbeeld geen eigendomsinstrumenten heeft uitgegeven. In een dergelijke situatie kan
de rechtsvorm van de entiteit zodanig worden gewijzigd dat
bail-in alsnog mogelijk wordt.
Het wijzigen van de rechtsvorm van een entiteit in afwikkeling is een zeer ingrijpende maatregel, die ook niet eenvoudig ten uitvoer kan worden gelegd. Alleen in zeer bijzondere omstandigheden zal DNB van deze bevoegdheid gebruik
maken. In beginsel zal DNB de rechtsvorm van de entiteit
in afwikkeling respecteren en haar bevoegdheden met
inachtneming van die rechtsvorm uitoefenen. Indien echter
de rechtsvorm aan de uitoefening van die bevoegdheden in
de weg staat en minder ingrijpende maatregelen niet kunnen volstaan, zal DNB de rechtsvorm kunnen wijzigen.
De beperkingen van artikel 2:18 BW, dat een regeling geeft
voor de omzetting van een rechtspersoon in een andere
rechtsvorm, gelden niet. Dat volgt uit artikel 3A:80. Dat
bepaalt dat een besluit tot overdracht niet is onderworpen
aan een wettelijke beperking. Hetzelfde geldt voor een
besluit tot omzetting.
In het tweede lid is artikel 3A:98 van overeenkomstige
toepassing verklaard, teneinde de gevolgen van een besluit
tot wijziging van de rechtsvorm te kunnen regelen.
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Artikel 3A:122 Beëindiging of wijziging overeenkomst
1. De Nederlandsche Bank kan een overeenkomst waarbij de entiteit in afwikkeling
partij is, beëindigen of wijzigen, alsmede
de verkrijger in de plaats stellen van de
entiteit in afwikkeling als partij bij een
overeenkomst.
2. De Nederlandsche Bank kan de looptijd
van een door de entiteit in afwikkeling uitgegeven schuldinstrumenten en andere in
aanmerking komende passiva wijzigen en
het bedrag van de in het kader van dergelijke instrumenten en andere in aanmerking komende passiva verschuldigde rente of de datum waarop de rente moet worden betaald wijzigen, daaronder begrepen
de verplichting tot betaling van rente opschorten. Dit is niet van toepassing op
schuldinstrumenten en andere passiva die
op grond van artikel 3A:94 zijn uitgesloten
van bail-in.
3. De Nederlandsche Bank kan bij de toepassing van een afwikkelingsmaatregel
bepalen dat eigendomsinstrumenten, activa of passiva vrij van enige bezwaring of
aansprakelijkheid overgaan.
4. Artikel 3A:100 is van overeenkomstige
toepassing.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Op grond van dit artikel kan DNB een overeenkomst waarbij een entiteit in afwikkeling partij is beëindigen of wijzigen
en de verkrijger in de plaats stellen van de entiteit in afwikkeling als partij bij een overeenkomst. De wijziging kan
betrekking hebben op alle elementen van de overeenkomst. De wederpartij heeft de beëindiging, wijziging of
indeplaatsstelling te accepteren.
Dit artikel heeft betrekking op alle typen overeenkomsten.
Het artikel heeft in de eerste plaats betrekking op verzekeringsovereenkomsten. Vaak zal alleen dan een derde
bereid worden gevonden de portefeuille over te nemen
indien voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst
worden aangepast. Dit kan, tezamen met toepassing van
het instrument van bail-in bijvoorbeeld een verlaging van de
aanspraken van polishouders impliceren anders zou de
derde de financieel ongezonde situatie slechts ongewijzigd
kunnen overnemen. Daarbij kan worden gedacht aan het
aanpassen van rendementsgaranties voor de toekomst.
Aanpassing van verzekeringsovereenkomsten kan overigens ook bestaan uit het aanpassen van die elementen van
de overeenkomst die de polis maken tot wat ook wel woekerpolis worden genoemd. Ten slotte is denkbaar dat verzekeringsovereenkomsten worden aangepast met als doel
om deze (meer) vergelijkbaar te maken met verzekeringsovereenkomsten van een potentiële overnemer. Het (meer)
eenvormig maken van overeenkomsten en deze vergelijkbaar maken met de producten van de overnemer maakt dat
een overdracht aanmerkelijk kansrijker wordt al is het maar
omdat deze eenvoudiger kunnen worden ingepast in de
procedures en ICT-systemen van de overnemer.
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De beëindiging en de wijziging, alsook de indeplaatsstelling
van de verkrijger is begrensd door de artikelen 3A:131, op
grond waarvan een wijziging, beëindiging van een overeenkomst of een indeplaatsstelling niet zo ver kan gaan dat
daardoor bevoegdheden die voortvloeien uit financiëlezekerheidsovereenkomsten, gedekte obligaties, gestructureerde financieringsregelingen, salderingsovereenkomsten,
verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen
worden aangetast.
Dat dit artikel betrekking heeft op alle typen overeenkomsten, heeft onder andere als consequentie dat DNB dit
artikel ook kan gebruiken om overeenkomsten met het
bestuur of het hogere management te beëindigen. Het
maakt daarbij geen verschil of de betrokken persoon werkzaam is op basis van een arbeidsovereenkomst dan wel
een andere overeenkomst. Voor het vervangen van het
bestuur of het hogere management kan DNB ook gebruik
maken van de bevoegdheid, gegeven in artikel 3A:120.
Op grond van het derde lid kan de overdracht zodanig
plaatsvinden dat het overgedragene vrij is van enige aansprakelijkheid of bezwaring.
Deze bepaling moet in samenhang worden bezien met
artikel 3A:132. Dat artikel komt er onder andere op neer dat
activa waarmee de verplichting is gedekt niet worden overgedragen, tenzij ook de verplichting ten behoeve waarvan
een zekerheidsrecht is gevestigd, wordt overgedragen.
Artikel 3A:123 Opschorting betalings- of leveringsverplichting
1. De Nederlandsche Bank kan een betalingsverplichting of leveringsverplichting
ingevolge een overeenkomst waarbij een
entiteit in afwikkeling partij is, opschorten
vanaf het tijdstip van de bekendmaking
van het besluit tot opschorting tot 00.00
uur Nederlandse tijd aan het einde van de
werkdag volgend op die bekendmaking.
2. Indien een voor de entiteit in afwikkeling
op grond van een overeenkomst geldende
betalingsverplichting of leveringsverplichting overeenkomstig het eerste lid wordt
opgeschort, worden ook de ingevolge die
overeenkomst voor de wederpartij van de
entiteit in afwikkeling geldende betalingsverplichtingen en leveringsverplichtingen
voor dezelfde periode opgeschort.
3. Indien tijdens de periode van opschorting
uitvoering moet worden gegeven aan een
betalingsverplichting of leveringsverplichting, is de betaling of levering onmiddellijk
na het verstrijken van die periode opeisbaar.
4. Het eerste lid is niet van toepassing op
betalingsverplichtingen of leveringsverplichtingen die reeds hebben geleid tot:
a. een aan een systeem of systeemexploitant als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q,
van de Faillissementswet, een aan een
centrale tegenpartij of een centrale
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bank gegeven overboekingsopdracht,
opdracht tot verrekening of enige uit
een dergelijke opdracht voortvloeiende
betaling, levering, verrekening of andere rechtshandeling die benodigd is om
de opdracht volledig uit te voeren; en
b. rechten en verplichtingen die voor de
entiteit in afwikkeling als deelnemer ingevolge of in verband met zijn deelname aan het systeem zijn ontstaan.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Op grond van dit artikel heeft DNB de bevoegdheid om
bepaalde verplichtingen van de probleeminstelling op te
schorten.
Aansluiting is gezocht bij artikel 3A:52. In de toelichting op
dat artikel is opgemerkt dat de opschorting ingaat op (1) het
tijdstip waarop het besluit tot toepassing van een afwikkelingsinstrument bekend wordt gemaakt op de website van
DNB, of (2) het tijdstip waarop dat besluit bekend wordt
gemaakt op de website van de entiteit in afwikkeling, of, (3)
indien de door de probleeminstelling uitgegeven aandelen
of andere eigendomsinstrumenten of schuldinstrumenten
niet ter verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten, het tijdstip waarop bekendmaking plaatsvindt in media waarvan redelijkerwijze mag worden aangenomen dat zij voor een doeltreffende verspreiding van de
informatie in de hele Europese Unie kunnen zorgen. De
schorsing van betalings- of leveringsverplichtingen die
voortvloeien uit overeenkomsten met betrekking tot aandelen of andere eigendomsinstrumenten die niet ter verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten,
gaat in op het hierboven genoemde tijdstip (3), en de
schorsing van andere verplichtingen gaat in op tijdstip (1) of
(2), en wel op het tijdstip dat zich als eerste van deze twee
voordoet. De opschorting duurt tot 00.00 uur Nederlandse
tijd aan het einde van de werkdag volgend op die kennisgeving. Op dat tijdstip eindigt de schorsing ook in lidstaten
in een andere tijdzone. Een en ander geldt ook met betrekking tot artikel 3A:124.
Op grond van het vierde lid kan DNB niet een overboekingopdracht opschorten die reeds is ingevoerd in een
aangewezen systeem; dat zou neerkomen op een tijdelijke
ongedaanmaking van een overboekingopdracht, en een
ongedaanmaking is nu juist wat de Finaliteitsrichtlijn beoogt
te voorkomen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat
DNB wel een verplichting kan opschorten die nog niet heeft
geleid tot een overboekingopdracht die is ingevoerd in een
systeem. In dat geval wordt de invoering van de betalingsopdracht in het systeem opgeschort, hetgeen iets anders is
dan dat de uitvoering van een reeds ingevoerde betalingsopdracht wordt opgeschort.
Artikel 3A:124 Beperking rechten schuldeisers
1. De Nederlandsche Bank kan de bevoegdheden van schuldeisers van de entiteit in
afwikkeling tot verhaal op aan de entiteit
in afwikkeling toebehorende goederen, of
tot opeising van goederen die zich in de
macht van de entiteit in afwikkeling of een
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derde bevinden, beperken tot 00.00 uur
Nederlandse tijd aan het einde van de
werkdag volgend op de bekendmaking
van het besluit daartoe.
2. De Nederlandsche Bank oefent de in het
eerste lid bedoelde bevoegdheid niet uit
met betrekking tot een zekerheidsrecht
dat is gevestigd ten behoeve van een systeem of systeemexploitant als bedoeld in
artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q, van de Faillissementswet,
centrale tegenpartijen en centrale banken,
in verband met activa die de entiteit in afwikkeling bij wijze van margestorting
heeft toegezegd of geleverd.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Op grond van dit artikel heeft DNB de bevoegdheid om de
mogelijkheden van schuldeisers met een zekerheid tijdelijk
te beperken in hun mogelijkheden om hun zekerheidsrechten in verband met activa van de probleeminstelling af te
dwingen. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat op
grond van onderhavig artikel DNB bevoegdheden kan
beperken, en dat zij op grond van artikel 3A:125 bevoegdheden kan opschorten. Aansluiting is gezocht bij artikel 3A:54, en daarmee bij de formulering van de afkoelingsperiode in faillissement, geregeld in artikel 63a Fw. De
termijn van de beperking is evenwel veel korter dan de
afkoelingsperiode: de beperking vangt aan en eindigt op
dezelfde tijdstippen als opschorting van bepaalde betalings- en leveringsverplichtingen; zie daarvoor artikel 3A:123. De beperking kan niet worden opgelegd met
betrekking tot zekerheidsrechten die, kort gezegd, zijn
gevestigd ten behoeve van systemen of systeemexploitanten die zijn aangewezen op grond van artikel 212d, eerste
lid, van de Fw, centrale tegenpartijen en centrale banken.
Artikel 3A:125 Opschorting bevoegdheid tot
beëindiging overeenkomst
1. De Nederlandsche Bank kan de aan een
derde toebehorende bevoegdheid tot beeindiging van een overeenkomst met de
entiteit in afwikkeling opschorten, voor
zover die entiteit voortgaat met het nakomen van de verplichtingen die voortvloeien uit de bedingen in de overeenkomst die
de kern van de prestaties betreffen, alsmede met het verschaffen van zekerheden.
2. De Nederlandsche Bank kan besluiten tot
opschorting van een aan een derde toebehorende bevoegdheid tot beëindiging
van een overeenkomst met een dochteronderneming van de entiteit in afwikkeling
indien:
a. de verplichtingen op grond van de
overeenkomst door de entiteit in afwikkeling worden gegarandeerd of anderszins gewaarborgd;
b. de beëindigingsrechten op grond van
de overeenkomst uitsluitend zijn geba-
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seerd op de insolvabiliteit of financiële
positie van de entiteit in afwikkeling; en
c. met betrekking tot de entiteit in afwikkeling een besluit is of kan worden genomen tot overgang van eigendomsinstrumenten, activa of passiva en:
i. alle activa of passiva van de dochteronderneming in verband met die
overeenkomst aan de verkrijger zijn
of kunnen overgaan en door hem
zijn of kunnen worden verkregen; of
ii. de Nederlandsche Bank op een andere wijze passende bescherming
biedt voor dergelijke verplichtingen.
3. De opschorting, bedoeld in het eerste en
tweede lid, werkt vanaf het tijdstip van de
bekendmaking van het besluit tot 00.00
uur Nederlandse tijd aan het einde van de
werkdag volgend op de bekendmaking
onderscheidenlijk de tijd van de lidstaat
waar de dochteronderneming is gevestigd.
4. De opschorting werkt niet ten aanzien van
een systeem of systeemexploitant als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q, van de Faillissementswet en centrale tegenpartijen.
5. Na het verstrijken van de opschortingstermijn, bedoeld in het derde lid, mogen
de beëindigingsrechten overeenkomstig
de voorwaarden van die overeenkomst als
volgt worden uitgeoefend:
a. indien de onder de overeenkomst vallende rechten en verplichtingen op een
andere entiteit zijn overgegaan, kan
een wederpartij de beëindigingsbevoegdheden slechts dan uitoefenen indien zich aan de zijde van de verkrijger
een afdwingingsgrond blijft voordoen
of zich later voordoet;
b. indien de onder de overeenkomst vallende rechten en verplichtingen niet
vallen onder de toepassing van een afwikkelingsinstrument, kan een wederpartij de beëindigingsbevoegdheden
uitoefenen.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel geeft aan DNB de bevoegdheid om beëindigingbevoegdheden van een wederpartij van de probleemverzekeraar bij een financieel contract op te schorten. Voor de
goede orde wordt gewezen op de samenhang met artikel 3:128. In dat artikel gaat het om onder andere de bevoegdheid van een wederpartij om een overeenkomst te
beëindigen op de grond dat DNB een afwikkelingsmaatregel heeft genomen. Artikel 3:128 bepaalt dat op een dergelijke beëindiginggrond geen beroep kan worden gedaan. In
artikel 3:128 gaat het om alle beëindigingbevoegdheden.
Hierbij kan worden gedacht aan de overeengekomen bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen op de grond dat
de kredietwaardigheid van de probleeminstelling is afge-
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waardeerd zonder dat dit direct verband houdt met de
afwikkelingsmaatregel. De beëindigingbevoegdheden die
worden bestreken door artikel 3:128 vallen ook onder onderhavig artikel, maar deze behoeven niet te worden opgeschort omdat zij op grond van artikel 3:128 toch al niet
kunnen worden uitgeoefend. De uitoefening van de beëindigingbevoegdheden die niet onder artikel 3:128 vallen,
wordt niet op grond van dat artikel onmogelijk gemaakt,
maar kan wel op grond van onderhavig artikel door de
afwikkelingsautoriteit worden opgeschort. Voorwaarde
daarvoor is wel dat wordt voortgegaan met de nakoming
van de betalingsverplichtingen en leveringsverplichtingen
en de verschaffing van zekerheden. De tijdstippen van
aanvang en einde van de opschorting zijn dezelfde als die
in artikel 3A:123.
Artikel 3A:126 Niet-nakoming overeenkomst
Een opschorting of beperking uit hoofde van
de artikelen 3A:122, 3A:123 en 3A:124 wordt
niet beschouwd als het niet nakomen van
een overeenkomst.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Het niet-nakomen van een verplichting als gevolg van een
opschorting of beperking door DNB levert geen toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis op.
Aansluiting is gezocht bij artikel 3A:55.
Artikel 3A:127 Ingrijpen in handel in financiele instrumenten
Op verzoek van de Nederlandsche Bank past
de Autoriteit Financiële Markten haar bevoegdheden op grond van artikel 4:4b of
5:32h toe om:
a. de handel door of met medewerking van
de entiteit in afwikkeling uitgegeven financiële instrumenten op te doen opschorten of onderbreken; of
b. die financiële instrumenten van de handel
te doen uitsluiten.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Op grond van dit artikel kan DNB aan de AFM verzoeken
de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt
of de officiële notering van financiële instrumenten te onderbreken of op te schorten. De evenknie voor banken is
artikel 3A:56. Net als in dat artikel is aansluiting gezocht bij
de terminologie van de artikelen 4:4b en 5:32h. In die
artikelen wordt onderscheid gemaakt tussen het tijdelijk
onderbreken of opschorten van de handel in een financieel
instrument en het permanent uitsluiten van de handel in
een financieel instrument. De bevoegdheid om een aanwijzing tot onderbreking, opschorting of uitsluiting te geven
kan zowel betrekking hebben op instrumenten waarvan de
toelating is aangevraagd, maar die nog geen officiële notering hebben, als op instrumenten die wel een officiële notering hebben.
Dit artikel bepaalt dat de AFM haar bevoegdheden op
grond van artikel 4:4b of 5:32h toepast op verzoek van
DNB. Dit laat echter onverlet dat de AFM tijdens de afwikkeling ook zelfstandig de bevoegdheden uit deze artikelen
kan uitoefen indien daar aanleiding voor is.
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§ 3A.2.4.6. Gevolgen van afwikkeling
Artikel 3A:128 Uitsluiting contractuele voorwaarden
1. Een ten aanzien van een in artikel 3A:78
bedoelde entiteit getroffen maatregel als
bedoeld in artikel 1:75, eerste lid, met betrekking tot een in artikel 3:288i1 bedoeld
voorbereidend crisisplan, of de uitoefening van bevoegdheid op grond van dit
hoofdstuk, of een gebeurtenis die daarmee rechtstreeks verband houdt, is voor
de toepassing van een overeenkomst
waarbij die entiteit partij is, indien deze
voortgaat met zowel de voldoening aan de
verplichtingen die voortvloeien uit de bedingen in de overeenkomst die de kern
van de prestaties weergeven, als het verschaffen van zekerheden, geen:
a. afdwingingsgrond als bedoeld in artikel
2, eerste lid, onderdeel l, van de richtlijn financiëlezekerheidsovereenkomsten;
b. grond voor uitoefening van:
1°. een recht om een overeenkomst te
beëindigen;
2°. een recht om de nakoming van verplichtingen te versnellen, voortijdig
te beëindigen of te verrekenen;
3°. een recht om een verplichting van
een partij bij de overeenkomst op te
schorten, te wijzigen, te vernietigen
of nietig te verklaren; of
4°. een recht die het ontstaan belet van
een verplichting uit hoofde van de
overeenkomst die anders zou zijn
ontstaan;
c. grond voor verwerving van het bezit
van, uitoefening van de zeggenschap
over of uitoefening of vestiging van
een zekerheidsrecht op een goed in eigendom van de entiteit; of
d. grond voor afbreuk aan de rechten van
de entiteit uit de overeenkomst.
2. Het eerste lid is van overeenkomstige
toepassing op een overeenkomst die is
aangegaan door een entiteit in de groep
waarvan de entiteit als bedoeld in het eerste lid deel uitmaakt en die kruiselingse
tekortkomingsbepalingen bevat.
3. Het eerste lid, onderdelen a en b, is van
overeenkomstige toepassing op een overeenkomst die is aangegaan door een
dochteronderneming van de entiteit als
bedoeld in het eerste lid en die verplichtingen omvat die door een andere entiteit
in de groep waarvan de entiteit als bedoeld in het eerste lid deel uitmaakt, zijn
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gegarandeerd of anderszins worden gewaarborgd.
4. Een maatregel of een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid laat onverlet:
a. een overboekingsopdracht die is gegeven aan een systeem of systeemexploitant als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q,
van de Faillissementswet, een centrale
tegenpartij of centrale bank;
b. een aan een aangewezen systeem of
systeemexploitant gegeven opdracht
tot verrekening, of een uit een dergelijke opdracht voortvloeiende betaling,
levering, verrekening of andere rechtshandeling die benodigd is om de opdracht volledig uit te voeren; of
c. rechten en verplichtingen die voor de
entiteit zijn ontstaan in verband met
zijn deelname aan het systeem.
5. Dit artikel is een bepaling van bijzonder
dwingend recht als bedoeld in artikel 9
van verordening (EG) nr. 593/2008 van het
Europees parlement en de Raad van
17 juni 2008 inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (PbEU 2008, L 177).
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel bevat de regeling met betrekking tot wat ook wel
de «trigger events» wordt genoemd. Die regeling komt er
neer dat een ten aanzien van een entiteit getroffen maatregel geen grond mag zijn voor de wederpartij om bepaalde
in de overeenkomst bedongen rechten uit te oefenen.
Achtergrond daarvan is dat de uitoefening van die rechten
een averechts effect op de maatregel kan hebben. Artikel 3A:128 is de evenknie van 1:76b, dat van toepassing is
op, kort gezegd, banken en beleggingsondernemingen; zie
ook de toelichting op 1:76b.115 In artikel 1:76b wordt ook
verwezen naar de BRRD, en daardoor ook naar de in die
regeling opgenomen vroegtijdige interventiemaatregelen.
Daardoor ligt het niet voor de hand dat artikel van overeenkomstige toepassing te verklaren op verzekeraars.
Artikel 3A:129 Uitsluiting vernietigbaarheid
Rechtshandelingen in verband met de overgang van eigendomsinstrumenten, activa of
passiva ingevolge de toepassing van een
afwikkelingsmaatregel, zijn niet vernietigbaar
op grond van artikel 45 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek of de artikelen 42 en 47
van de Faillissementswet.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel komt erop neer dat de zogeheten actio Pauliana
niet kan worden ingesteld om de vernietiging of nietigheid
te bewerkstelligen van de overgang van activa, rechten of
passiva van een probleeminstelling aan een andere entiteit
ingevolge de toepassing van een afwikkelingsinstrument of
de uitoefening van een afwikkelingsbevoegdheid. In dit
115

Kamerstuk 34.208, nr. 3, p. 66 e.v.
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artikel is dit verwoord door te bepalen dat rechtshandelingen in verband met de toepassing van een afwikkelingsinstrument of de uitoefening van een afwikkelingsmaatregel
niet vernietigbaar zijn. Een afwikkelingsmaatregel omvat
immers zowel het toepassen van een afwikkelingsinstrument als het uitoefenen van een afwikkelingsbevoegdheid.
Ook wanneer geen faillissement volgt, kunnen de rechtshandelingen evenmin worden vernietigd met een beroep op
het commune burgerlijke recht ingevolge artikel 3:45, derde
lid, BW. Dit artikel is eveneens genoemd in dit artikel. Aansluiting is gezocht bij artikel 3A:58.

§ 3A.2.4.7. Waarborgen
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Een van de afwikkelingsinstrumenten waarin wordt voorzien voor verzekeraars, is het instrument van overgang van
de onderneming. Bij de toepassing van dit instrument is
een van de twee varianten dat activa en passiva van de
entiteit in afwikkeling overgaan. De term «overgang van de
onderneming» is overgenomen uit de BRRD en zou kunnen suggereren dat de onderneming steeds in haar geheel
overgaat door middel van een overgang van alle activa en
passiva, maar het is ook mogelijk dat een gedeelte van de
activa en passiva overgaat. Dit is ook mogelijk bij het instrument van de overbruggingsinstelling, en is per definitie
het geval bij het instrument van afsplitsing van activa en
passiva. Een overgang waarbij slechts een gedeelte van de
activa en passiva overgaat, zou zonder nadere regels
bepaalde rechten van wederpartijen van de entiteit in afwikkeling op een onwenselijke manier kunnen aantasten.
Vooropgesteld wordt dat schuldeisers ter voldoening van
hun vorderingen ten minste evenveel moeten ontvangen
als zij zouden hebben ontvangen als de entiteit in afwikkeling zou zijn geliquideerd in een normale insolventieprocedure op het tijdstip dat DNB besluit tot de afwikkelingsmaatregel (het al eerder genoemde «no creditor worse off»beginsel). In de BRRD is daarnaast nadere bescherming
geregeld voor het geval een gedeelte van de activa en
passiva overgaan, namelijk voor de situatie waarin bepaalde activa en passiva aan elkaar gekoppeld zijn. Deze bescherming wordt overgenomen in de regeling betreffende
verzekeraars. Activa en passiva zijn aan elkaar gekoppeld
bijvoorbeeld wanneer tussen de entiteit in afwikkeling en
een wederpartij over en weer rechten en verplichtingen
bestaan die met elkaar kunnen worden verrekend in geval
van een deconfiture («close out netting»). Ingeval sommige
van die «linked assets and liabilities» overgaan naar een
derde, terwijl andere zouden achterblijven bij de entiteit in
afwikkeling, is het mogelijk dat de wederpartij een schuld
heeft die hij moet blijven voldoen aan de entiteit in afwikkeling, terwijl hij de daarmee corresponderende vordering niet
langer op de entiteit in afwikkeling heeft maar op de derde
naar wie die vordering is overgegaan. In een dergelijk geval
zou twijfel kunnen ontstaan of verrekening nog steeds
mogelijk is. Dat is op zichzelf reeds onwenselijk. Daarenboven rijst de vraag, zelfs indien verrekening in een dergelijk geval mogelijk zou blijken te zijn, wat daarvan de consequentie is voor de solvabiliteitseisen op grond van de
richtlijn solvabiliteit II. De bevoegdheid van de wederpartij
om bilateraal te verrekenen met de entiteit in afwikkeling is
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immers gewijzigd in een bevoegdheid om multilateraal te
verrekenen (wederpartij – entiteit in afwikkeling – derde),
waardoor het kredietrisico is toegenomen (zie ook punt 95
van de considerans van de richtlijn).
Koppeling van activa en passiva komt niet alleen voor bij
close out netting, maar ook in het kader van zekerheidsrechten. Wanneer vorderingen zijn gedekt door zekerheidsrechten, wordt door sommigen betwijfeld of deze rechten
kunnen worden uitgeoefend indien de verplichtingen wel
overgaan naar een derde maar de daarmee verbonden
goederen niet. De koppeling van activa en passiva waarvoor de bescherming moet gelden, komt om die reden niet
alleen voor bij close out netting, maar ook bij zekerheidsregelingen («security arrangements»), financiëlezekerheidovereenkomsten, salderingsovereenkomsten en gestructureerde financieringsregelingen.
Om deze redenen zijn in de BRRD enkele artikelen opgenomen die de benodigde bescherming bieden bij overgang
van een gedeelte van de activa en passiva: de artikelen 76
tot en met 80. Het daarin gevolgde systeem is geïmplementeerd in de artikelen 3A:59 tot en met 3A:61 voor banken, en wordt hier overgenomen voor verzekeraars. Uitgangspunt is dat adequate bescherming moet worden
geboden. Dit is in de wet geconcretiseerd met de bepaling
dat de bevoegdheden die voortvloeien uit financiëlezekerheidovereenkomsten, gedekte obligaties, gestructureerde
financieringsregelingen, salderingsovereenkomsten, verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen niet
worden aangetast door (a) de overgang van niet alle maar
sommige activa of passiva, (b) de vernietiging of wijziging
van voorwaarden van een overeenkomst waarbij de instelling in afwikkeling partij is of (c) de vervanging van de
verkrijger als partij.
Deze hoofdregel is nader uitgewerkt, onder andere met
betrekking tot financiële zekerheden en verrekenings- en
salderingsovereenkomsten, ofwel «set off» en «netting».
Reeds eerder is aandacht aan deze kwestie besteed door
bij de Wijzigingswet financiële markten 2015 aan artikel 3:159o een lid toe te voegen. Deze bepaling geldt nog
steeds voor verzekeraars maar vervalt door dit wetsvoorstel. In dat lid is bepaald dat, kort gezegd, de overgang niet
de bevoegdheden uit een verrekenbeding aantast. Met
betrekking tot set off en netting wordt thans voor verzekeraars aangesloten bij de regeling betreffende banken en is
bepaald dat moet worden voorkomen dat een gedeelte van
de activa en passiva overgaan. Het verschil met artikel 3:159o is dat onder dat artikel een overgang van een
gedeelte van de activa en passiva mogelijk is, maar dat de
schuldeisers daarvan geen nadeel mogen ondervinden,
terwijl onder de voorgestelde regeling niet langer is toegestaan dat een gedeelte van de activa overgaat. De vraag
rijst welke sanctie moet worden gesteld wanneer DNB in
weerwil van deze bepaling toch een gedeelte van de activa
overdraagt. Dit kan in het bijzonder het geval zijn wanneer
eerst na de overgang blijkt dat sommige activa of passiva
zijn gekoppeld aan andere activa of passiva. Overwogen is
te bepalen dat, indien activa of passiva overgaan, alle
daaraan gekoppelde activa en passiva tevens overgaan.
Een nadeel daarvan is dat na de overgang mogelijkerwijs
blijkt dat de overnemer meer moet overnemen dan hetgeen
waarmee hij aanvankelijk instemde. Daarom is ervoor
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gekozen voor een dergelijke situatie terug te vallen op de
hoofdregel, namelijk te bepalen dat de bevoegdheden uit
een verrekenbeding niet kunnen worden aangetast door de
omstandigheid dat niet is voldaan aan de regel dat aan
elkaar gekoppelde activa en passiva slechts gezamenlijk
kunnen overgaan. Het is niet nodig dat uitdrukkelijk te
bepalen. Voor de duidelijkheid is bepaald dat een overgang
waarbij gekoppelde activa en passiva niet gezamenlijk zijn
overgedragen, niet nietig of vernietigbaar is.
De regel dat aan elkaar gekoppelde activa en passiva
slechts gezamenlijk overgaan, geldt ook voor (1) verplichtingen en de activa waarmee die verplichtingen onder een
zekerheidsregeling («security arrangement») worden gedekt en (2) activa en passiva die onder een gestructureerde
financieringsregeling of een regeling van gedekte obligaties
(«covered bonds») vallen. In de gevallen waarin een overgang van een gedeelte van de activa en passiva toch is
toegestaan, mag aan het functioneren van een systeem dat
door de Minister van Financiën is aangewezen op grond
van artikel 212d, eerste lid, van de Fw, geen afbreuk worden gedaan door een dergelijke overgang, noch door de
bevoegdheid van de DNB om contractsvoorwaarden te
wijzigen.
Artikel 3A:130 Bescherming overboekingsopdrachten
1. De volgende besluiten laten de regels en
de werking van een systeem of systeemexploitant als bedoeld in artikel 212a, onderdeel b, onderscheidenlijk onderdeel q,
van de Faillissementswet, onverlet:
a. een besluit tot overgang van een gedeelte van de activa of passiva van een
entiteit in afwikkeling, een overbruggingsinstelling of entiteit voor activaen passivabeheer; of
b. een besluit op grond van artikel
3A:122, om een overeenkomst waarvan
een van de partijen de entiteit in afwikkeling is, te beëindigen of te wijzigen,
dan wel om de ontvanger in de plaats
te stellen van de entiteit in afwikkeling
als partij bij een overeenkomst.
2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid,
onderdelen a en b, laat een overboekingopdracht onverlet, voor zover de uitvoering van dat besluit onverenigbaar zou
zijn met het bepaalde in artikel 5 van richtlijn 98/26/EG van het Europees Parlement
en de Raad van 19 mei 1998 betreffende
het definitieve karakter van de afwikkeling
van betalingen en effectentransacties in
betalingsen
afwikkelingssystemen
(PbEG 1998, L 166). Evenmin kan daarbij
de afdwingbaarheid worden gewijzigd of
teniet worden gedaan van een overboekingopdracht of verrekening overeenkomstig de artikelen 3 en 5 van die richtlijn,
van het gebruik van middelen, effecten of
kredietfaciliteiten overeenkomstig artikel 4
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van die richtlijn of van de bescherming
van zakelijke zekerheden overeenkomstig
artikel 9 van die richtlijn.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Met dit artikel wordt een systeem dat door de Minister is
aangewezen op grond van artikel 212d Fw116 beschermd
tegen een overgang van een gedeelte van de activa en
passiva. In dit artikel is bepaald dat niet alleen aan het
functioneren van een systeem geen afbreuk mag worden
gedaan, maar evenmin aan de regels van dat systeem. Dit
kan worden gezien als een uitzondering op 3A:80, derde
lid: de toepassing van een afwikkelingsinstrument kan niet
afwijken van de regels van een aangewezen systeem. Dit
geldt ook voor het tweede lid: de toepassing van een afwikkelingsinstrument kan niet leiden tot onder andere de herroeping van een overboekingopdracht. Aansluiting is gezocht bij artikel 3A:59
Artikel 3A:131 Bescherming rechten uit overeenkomst
Rechten die voortvloeien uit financiëlezekerheidsovereenkomsten, gedekte obligaties,
gestructureerde
financieringsregelingen,
salderingsovereenkomsten,
verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen,
worden niet aangetast door besluiten als
bedoeld in artikel 3A:130.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Deze artikelen dienen in onderlinge samenhang te worden
gelezen. Artikel 3A:131 bepaalt dat bepaalde rechten niet
worden aangetast door een overgang van een gedeelte
van de activa of passiva, noch door een wijziging van de
rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst, noch doordat de ontvanger in de plaats wordt gesteld van de entiteit in afwikkeling als partij bij een overeenkomst. In artikel 3A:132 wordt dit artikel gepreciseerd.
Een en ander komt erop neer dat in artikel 3A:131 de
hoofdregel wordt gegeven en dat artikel 3A:132 deze nader
uitwerkt door te bepalen dat een besluit van DNB niet strekt
tot overgang van een gedeelte van de activa of passiva die
onder bepaalde typen overeenkomst vallen. Zouden zich in
de praktijk gevallen voordoen die niet onder artikel 3A:132
vallen, dan geldt dus nog steeds de hoofdregel van artikel 3A:131, namelijk dat bedoelde rechten niet mogen
worden aangetast. Deze onderlinge samenhang heeft
voorts als consequentie dat, indien niet in overeenstemming met artikel 3A:132 is gehandeld, moet worden teruggevallen op de hoofdregel van artikel 3A:131, dus dat strijd
met artikel 3A:131 niet ertoe mag leiden dat bedoelde
rechten worden aangetast. Aldus is aansluiting gezocht bij
de systematiek van de artikelen 3A:60 en 3A:61.
Artikel 3A:131 biedt bescherming aan de bevoegdheden
die voortvloeien uit, financiëlezekerheidovereenkomsten,
gedekte obligaties («covered bonds»), gestructureerde
financieringsregelingen, salderingsovereenkomsten, verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen. Bescherming wordt geboden in de eerste plaats tegen besluiten tot overgang waarbij niet alle maar sommige activa
116
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overgaan. Dit artikel is vergelijkbaar met het huidige artikel 3:159o, tweede en derde lid, van de Wft waarvan de
invoering is voorgesteld bij het voorstel voor de Wijzigingswet financiële markten 2015, en in het vervallen waarvan
het thans voorliggende wetsvoorstel voorziet. Zie ook de
memorie van toelichting met betrekking tot dat artikel.117
Door de praktijk wordt het gevaar gevoeld dat, wanneer
een gedeelte van de activa of passiva wordt overgedragen,
de overgang voor de wederpartij van de probleeminstelling
ongunstig kan uitpakken. In het bijzonder wordt gevreesd
dat daardoor verrekeningsbevoegdheden, en bevoegdheden uit zekerheidsregelingen, financiëlezekerheidovereenkomsten, saldering, covered bonds en gestructureerde
financieringsregelingen worden doorkruist. Als voorbeeld
kan worden genoemd de situatie waarin tussen de probleeminstelling en een wederpartij over en weer verplichtingen bestaan, zodat deze partij zowel schuldeiser als
schuldenaar van de probleeminstelling is. Wanneer wel de
vorderingen op de probleeminstelling zouden overgaan,
maar niet de schulden aan de probleeminstelling, zou de
situatie kunnen ontstaan dat de wederpartij wel aan de
probleeminstelling dient te betalen, maar een vordering op
de overnemer heeft gekregen. Of dan nog een beroep kan
worden gedaan op verrekening is volgens sommigen onduidelijk. Dat zou ertoe kunnen leiden dat wederpartijen
extra solvabiliteit moeten aanhouden. Wanneer zij dat
doorberekenen aan Europese probleeminstellingen, zouden de fundingkosten van die Europese instellingen kunnen stijgen.
Dit artikel is ruimer dan artikel 3:159o van de Wft in de zin
dat het ook bescherming biedt bij de vernietiging of wijziging van voorwaarden van een overeenkomst waarbij de
probleeminstelling partij is, en het in het besluit om de
ontvanger in de plaats te stellen van de entiteit in afwikkeling.
Gekozen is ervoor in dit artikel aan te sluiten bij de formulering in artikel 3:159o van de Wft: bevoegdheden kunnen
niet worden aangetast. Aldus wordt «adequate bescherming» gegeven, een term die voorkomt in de BRRD en die
heeft geleid tot artikel 3A:60, waarop dit artikel is geënt.
In navolging hiervan wordt in artikel 3A:132 een nadere
invulling gegeven aan de adequate bescherming.
De bescherming wordt gegeven ongeacht het aantal partijen bij de regelingen en ongeacht of de regelingen (a) bij
overeenkomst, trust of andere middelen tot stand zijn gebracht, dan wel van rechtswege zijn ontstaan, en (b) ontstaan uit hoofde van, dan wel geheel of gedeeltelijk worden
beheerst door het recht van een andere lidstaat.
Voor de goede orde wordt gewezen op de verhouding
tussen 3A:122, eerste lid, en artikel 3A:131. 3A:122, eerste
lid, geeft DNB de bevoegdheid een overeenkomst te beeindigen of te wijzigen, en de ontvanger in de plaats te
stellen van de entiteit in afwikkeling als partij bij een overeenkomst. 3A:131 begrenst deze bevoegdheid in dier
voege dat door een dergelijke beëindiging, wijziging of
indeplaatsstelling niet kunnen worden aangetast bevoegdheden die voortvloeien uit financiëlezekerheidovereenkomsten, gedekte obligaties, gestructureerde zekerheidsrege117

Kamerstuk 33.918, nr. 3. p. 20–22 en 64–65.
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lingen, salderingsovereenkomsten, verrekeningsovereenkomsten en zekerheidsregelingen. Bevoegdheden die uit
andere overeenkomsten kunnen dus wel worden aangetast
door een beëindiging, wijziging of indeplaatsstelling.
Artikel 3A:132 Bijzondere beperkingen
1. Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt tot overgang van activa of passiva
of een besluit als bedoeld in artikel
3A:130, eerste lid, onderdeel b, strekt dat
besluit ten aanzien van een financiëlezekerheidsovereenkomst,
salderingsovereenkomst, verrekeningsovereenkomst, of
een overeenkomst die met een dergelijke
overeenkomst is verbonden, niet tot:
a. overgang van slechts een gedeelte van
de activa of passiva die onder de overeenkomst vallen;
b. wijziging of beëindiging van rechten of
verplichtingen die worden beschermd
door de overeenkomst; of
c. het in de plaats stellen van de verkrijger als partij bij de overeenkomst.
2. Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt als bedoeld in het eerste lid, strekt
dat besluit ten aanzien van een zekerheidsregeling, of de activa of passiva die
onder een zekerheidsregeling vallen, niet
tot:
a. overgang van activa waarmee de verplichting is gedekt, tenzij ook wordt
besloten tot overgang van de verplichting en het voordeel van de zekerheid;
b. overgang van een gedekte verplichting,
tenzij ook wordt besloten tot overgang
van het voordeel van de zekerheid;
c. overgang van het voordeel van de zekerheid, tenzij ook wordt besloten tot
overgang van de gedekte verplichting;
of
d. wijziging of beëindiging van de zekerheidsregeling, indien door die wijziging
de verplichtingen niet langer zouden
worden gedekt.
3. Indien de Nederlandsche Bank een besluit
neemt als bedoeld in het eerste lid, strekt
dat besluit tot de gezamenlijke overgang
van de activa of passiva die een gestructureerde financieringsregeling of een onderdeel daarvan vormen, of gedekte obligaties.
4. Voor de toepassing van het eerste, tweede
en derde lid worden onder activa of passiva mede begrepen transacties, tegen de
entiteit in afwikkeling uit te oefenen
nevenrechten, alsmede in verband met de
overeenkomst gevestigde rechten tot zekerheid op aan de entiteit in afwikkeling of
derden toebehorende activa, andere rech-
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ten tot zekerheid en voorrechten op die
activa.
5. Een overgang, beëindiging of wijziging in
strijd met het eerste, tweede of derde lid,
is niet nietig of vernietigbaar.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel werkt artikel 3A:131 nader uit met betrekking tot
financiëlezekerheidovereenkomsten, salderingsovereenkomsten en verrekeningsovereenkomsten, zekerheidsregelingen, gestructureerde financieringsregelingen en gedekte
obligaties.
In de eerste plaats wordt bepaald met betrekking tot financiëlezekerheidovereenkomsten tot overdracht, verrekeningsovereenkomsten en salderingsovereenkomsten dat
de bescherming eruit moet bestaan dat wordt voorkomen
dat niet alle maar sommige van de rechten en verplichtingen uit die overeenkomsten worden overgedragen. Dat is
een verschil met het huidige artikel 3:159o, tweede en
derde lid. Daarin is bepaald dat de rechten uit bedoelde
overeenkomsten door een overdracht niet worden aangetast. Artikel 3:159o, tweede en derde lid, laat dus de mogelijkheid van een gedeeltelijke overdracht open, maar laat
niet toe dat een gedeeltelijke overdracht leidt tot aantasting
van de rechten. Artikel 3A:132 laat de mogelijkheid van een
gedeeltelijke overdracht van activa en passiva niet langer
toe, althans voor zover zij, kort gezegd, vallen onder de
genoemde overeenkomsten. Overwogen is of niet kan
worden volstaan met te bepalen dat een financiëlezekerheidovereenkomst tot overdracht, verrekeningsovereenkomst en salderingsovereenkomst slechts in hun geheel
kunnen worden overgedragen. Deze formulering heeft de
charme van de eenvoud, maar in een dergelijke tekst is
onduidelijk of ook wordt voorkomen dat een gedeelte van
de activa die worden bestreken door een raamovereenkomst wordt overgedragen. De regel dat het onmogelijk is
slechts een gedeelte van de activa over te dragen komt
overeen met de beleidsregel van 12 december van DNB,
die is gepubliceerd in de Staatscourant van 20 december
2013, nr. 35928.
Kern van het tweede lid is dat bij een overdracht datgene
wat dient als zekerheid en de vordering waarvoor die zekerheid is gesteld «bij elkaar behoren te blijven». Het is dus
niet toegestaan het ene wel over te dragen en het andere
niet. In die zin vertoont dit lid verwantschap met het eerste
lid. Met betrekking tot onderdeel c wordt het volgende
opgemerkt. De term «voordeel van de zekerheid» is overgenomen uit artikel 3A:61, tweede lid, onderdeel c, dat op
zijn beurt weer is overgenomen uit artikel 78 BRRD. Met
deze term wordt gedoeld op – in de terminologie van artikel 3:227, eerste lid, BW – de bevoegdheid om bij voorrang
boven andere schuldeisers zich te verhalen op het goed
waarop de zekerheid rust. Het begrip «voordeel van de
zekerheid» is evenwel ruimer dan het in artikel 3:227,
eerste lid, BW bedoelde recht, want het niet is niet beperkt
tot pand- of hypotheekrecht, en evenmin beperkt tot zekerheid ter voldoening van een geldsom. Naar Nederlands
recht is dit geen recht dat afzonderlijk kan worden overgedragen. Naar Nederlands recht brengt het beginsel van
zaaksgevolg bovendien met zich mee dat het zakelijke
zekerheidsrecht kan worden uitgeoefend tegen een ieder in
wiens macht of eigendom het goed zich bevindt, ook wan-
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neer die andere persoon diegene is aan wie het goed is
overgedragen en niet de oorspronkelijke schuldenaar is.
Mogelijke twijfel zou kunnen bestaan in het omgekeerde
geval, dus wanneer wel een vordering op de entiteit wordt
overgedragen aan een derde, maar niet het goed waarop
het zekerheidsrecht is gevestigd. In dit verband is in de
memorie van toelichting met betrekking tot artikel 159o,
tweede lid, destijds opgemerkt dat in de praktijk het voorkomt dat zekerheid wordt verschaft door middel van een
separate overeenkomst.118 Gedacht kan worden aan de
situatie waarin door bank A of een third party security provider ten behoeve van een andere bank B door middel van
een separate pandakte of een separate financiëlezekerheidovereenkomst tot verpanding zekerheid is verschaft op
aan bank A of aan de third party security provider toebehorende goederen en dat, ingeval van een afwikkeling van
bank A, alle uit de raamovereenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen in hun geheel wordt overgedragen
aan een derde. Het gevolg van een dergelijke overdracht is
dat de schuld van bank A (de verzekerde vordering bezien
vanuit het perspectief van bank B) overgaat op de derde.
Wanneer evenwel de verbonden goederen aan bank A of
aan de third party security provider blijven toebehoren, is
volgens de praktijk onduidelijk of bank B dan haar pandrecht kan uitoefenen: zij heeft immers niet langer een vordering op bank A (maar op de derde), terwijl de verbonden
goederen nog steeds aan de derde of in het geval van een
third party security provider, aan deze toebehoren. De
praktijk koestert twijfel dienaangaande, ook al zijn er goede
gronden om aan te nemen dat bank B in het bovengenoemde voorbeeld zijn pandrecht kan uitoefenen ten gevolge van de in artikel 3:80 BW neergelegde regel dat de
overdracht tot gevolg heeft dat de goederen onder algemene titel overgaan en dat artikel 6:142 BW bepaalt dat bij
overgang van een vordering op de nieuwe schuldeiser
deze de daarbij behorende nevenrechten verkrijgt.
Toch is ervoor gekozen artikel 3A:132, tweede lid, onderdeel c, op te nemen omdat het niet voor onmogelijk moet
worden gehouden dat een overdracht door DNB mede
betrekking heeft op goederen en zekerheidsrechten die
worden beheerst door een ander dan Nederlands recht, op
grond waarvan het «voordeel van de zekerheid» zonder
aparte bepaling niet zou worden mee-overgedragen. Voor
dat geval is het gewenst onderdeel c op te nemen. Uit het
voorgaande blijkt dat met de regel dat het «voordeel van de
zekerheid» moet worden mee-overgedragen wordt bedoeld
dat, indien bijvoorbeeld een vordering op de entiteit in
afwikkeling wordt overgedragen aan een derde, de schuldenaar het «voordeel van de zekerheid» ook kan uitoefenen jegens de overnemer. Strikt genomen wordt dus niet
zozeer bedoeld dat het «voordeel van de zekerheid» wordt
overgedragen – het blijft immers bij de schuldeiser – als
wel dat dat voordeel ook tegen de overnemer kan worden
ingeroepen.
In het derde lid wordt bepaald dat activa en passiva die een
gestructureerde financieringsregelingen, met inbegrip van
gedekte obligaties, of een onderdeel daarvan vormen
slechts gezamenlijk worden overgedragen. Overwogen is
118

Kamerstuk 33.918, nr. 3. p. 21.
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of het eerste, tweede en derde lid en in het bijzonder het
eerste en derde lid, niet kunnen worden samengevoegd.
Daarvan is afgezien. Onbedoeld zou dan de suggestie
kunnen worden gewekt dat enerzijds activa en passiva die
onder bijvoorbeeld een financiëlezekerheidovereenkomst
vallen en andere activa en passiva die bijvoorbeeld een
gestructureerde financieringsregeling vormen, slechts
gezamenlijk kunnen worden overgedragen.
Met betrekking tot het vijfde lid wordt het volgende opgemerkt. Hierboven is al ingegaan op de vraag wat het gevolg
is ingeval gekoppelde activa en passiva, in weerwil van de
eerste drie leden, toch niet gezamenlijk zijn overgegaan. In
dat geval moet worden teruggevallen op de hoofdregel in
artikel 3A:131. Een en ander komt erop neer dat, alhoewel
de overgang in deze vorm niet had mogen geschieden,
deze toch niet nietig of vernietigbaar is – hetgeen uitdrukkelijk is bepaald – maar dat bedoelde bevoegdheden niet
worden aangetast. Het gevolg daarvan is dat de verrekeningsbevoegdheden kunnen worden uitgeoefend. Iets
dergelijks geldt ook met betrekking tot een beëindiging of
wijziging van rechten en verplichtingen. De beëindiging en
wijziging zijn niet nietig, maar hebben niet tot gevolg dat
bedoelde rechten en verplichtingen worden aangetast. Dat
is bepaald in het vijfde lid. Voor zover de beëindiging en
wijziging ook op andere rechten en verplichtingen dan die,
bedoeld in het eerste lid, betrekking hebben, hebben de
beëindiging en wijziging wel gevolg. Of de koper van een
actief die wordt geconfronteerd met een geslaagd beroep
op bijvoorbeeld verrekening wordt gecompenseerd, hangt
af van de omstandigheden van het geval en moet worden
beoordeeld aan de hand van het commune burgerlijke
recht. Daarbij wordt opgemerkt dat de rechtshandeling in
ieder geval niet kunnen worden vernietigd op grond van de
actio pauliana.

§ 3A.2.4.8. Overige bepalingen
Artikel 3A:133 Verhaal kosten afwikkeling
1. De Nederlandsche Bank kan kosten die in
verband met het nemen van een afwikkelingsmaatregel zijn gemaakt:
a. in mindering brengen op de vergoedingen die een verkrijger voor eigendomsinstrumenten, activa of passiva aan
de oorspronkelijke eigenaren betaalt;
b. verhalen op de entiteit in afwikkeling;
of
c. verhalen op de opbrengsten die voortvloeien uit de beëindiging van het functioneren van een overbruggingsinstelling of een entiteit voor activa- en passivabeheer.
2. Indien de Nederlandsche Bank de kosten
verhaalt overeenkomstig het eerste lid,
onderdeel b of c, is haar vordering op gelijke wijze bevoorrecht als de vorderingen,
bedoeld in artikel 288 van Boek 3 van het
Burgerlijk Wetboek.
3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op kosten die door
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een verkrijger in verband met een vermindering of omzetting als bedoeld in artikel
3A:93, eerste lid, zijn gemaakt met betrekking tot bepaalde eigendomsinstrumenten, activa of passiva, in verband met het
feit dat die zich bevinden in een andere
lidstaat of een staat die geen lidstaat is of
worden beheerst door het recht van een
staat die geen lidstaat is.
Artikel 3A:134 Verwerking persoonsgegevens
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen
regels worden gesteld over het in het belang
van de afwikkeling verwerken van persoonsgegevens. Bij die maatregel kan worden bepaald dat bij de verwerking van persoonsgegevens het burgerservicenummer kan worden gebruikt.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
Dit artikel vervangt artikel 3:201a dat reeds een identieke
bepaling bevatte.

Afdeling 3A.2.5. Rechtsbescherming

Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: Voorzitter. De heer Ronnes vroeg in
deze categorie het volgende […]. Als het risico zich nog
niet heeft voorgedaan, kan je dan makkelijker naar een
andere verzekeraar? Klopt dat? Dat klopt natuurlijk. Als je
naar een andere verzekeraar wilt gaan, omdat je eigen
verzekeraar failliet is, dan is de kans ook groot dat je met
het bedrag dat je ontvangt niet tegen dezelfde kosten een
verzekering bij een andere verzekeraar kunt sluiten. Daarom heb je dan de vordering tot schadevergoeding. Maar
dat zijn natuurlijk echt twee verschillende zaken. Ik denk
dat hij dat over het algemeen juist ziet, maar het is wel
ingewikkeld om die twee casusposities helemaal te vergelijken.
Kamerstuk 34.842, nr. 3
d. Rechtsbescherming
Het regime van rechtsbescherming is op dezelfde wijze
ingericht als de rechtsbescherming afwikkeling van banken
en beleggingsondernemingen. Net als in hoofdstuk 3A:1 is
ten aanzien van de rechtsbescherming bij afwikkelingsmaatregelen voor verzekeraars aangesloten bij het reguliere systeem van rechtsbescherming in de Wft. Hieronder
wordt nader toegelicht hoe de rechtsbescherming op bepaalde punten nader is uitgewerkt.
De Wft kent voor verzekeraars nu nog een apart regime
van rechtsbescherming voor maatregelen in het kader van
de overdrachtsregeling in Deel 3 van de Wft. Binnen dit
aparte regime worden besluiten zowel vooraf als achteraf
ter toetsing voorgelegd aan de burgerlijke rechter. Hiertoe
werd bij de invoering van deze regeling gekozen, gezien de
verwantschap met de noodregeling en het commune faillissementsrecht. Deze verwantschap doet zich bij afwikkeling
op grond van Deel 3A Wft niet langer voor. Anders dan bij
toepassing van de bevoegdheden ingevolge Deel 3, waarbij een overdrachtsplan ter beoordeling en goedkeuring aan
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de rechter wordt voorgelegd, is in het kader van Deel 3A
sprake van zelfstandige uitoefening van wettelijke bevoegdheden door een bestuursorgaan. Daarbij is bestuursrechtelijke rechtsbescherming het meest aangewezen. Nu
geen sprake is van een ex ante rechterlijke toets, behoeft
ook om die reden niet te worden gekozen voor het alternatief van civielrechtelijke rechtsbescherming. Er is ook in dat
opzicht geen aanleiding om af te wijken van de hoofdregel
dat besluiten van DNB en de AFM door de bestuursrechter
worden getoetst.
Waar DNB, en voor zover van toepassing de AFM, besluiten neemt, zijn de Wft, de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur
relevant. Bij besluiten genomen door DNB en voor zover
van toepassing de AFM, op grond van de Wft geldt het
rechtsbeschermingregime zoals vastgelegd in de Awb,
inclusief bijlagen 1 en 2 bij die wet. Belanghebbenden
kunnen bezwaar maken bij DNB, onderscheidenlijk de
AFM. Beroep kan worden ingesteld bij de rechtbank Rotterdam en hoger beroep is mogelijk bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven (CBb).
Kamerstuk 34.842, nr. 3
§ 6. Verhouding tot Handvest van de Grondrechten en
EVRM
Ingevolge artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM
(hierna: het Eerste Protocol) en artikel 17 van het Handvest
van de Grondrechten van de Europese Unie (hierna: het
Handvest) heeft iedere natuurlijke of rechtspersoon recht
op het ongestoord genot van zijn eigendom. Aan niemand
zal zijn eigendom worden ontnomen behalve in het algemeen belang en onder de voorwaarden voorzien in de wet
en in de algemene beginselen van internationaal recht.
Toepassing van in dit wetsvoorstel opgenomen afwikkelingsinstrumenten, bijvoorbeeld het toepassen van het
instrument van bail-in om aandelen of andere eigendomsinstrumenten in te trekken of in waarde te verminderen,
kan een inbreuk vormen op het door het EVRM en het
Handvest beschermde recht op een ongestoord genot van
zijn eigendom.
Het Eerste Protocol en het Handvest tasten niet het recht
aan dat een Staat heeft om die wetten toe te passen die hij
noodzakelijk oordeelt om het gebruik van eigendom te
reguleren in overeenstemming met het algemeen belang.
Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van de
Rechten van de Mens vereist artikel 1 van het Eerste Protocol in de eerste plaats dat elke inbreuk door de Staat op
het ongestoorde genot van eigendom bij de wet voorzien
en in overeenstemming met het nationale recht is. Dit
nationale recht moet voldoende toegankelijk en nauwkeurig
zijn en de toepassing daarvan moet voldoende voorzienbaar zijn (arresten van 25 juni 1996 inzake Amuur tegen
Frankrijk, nr. 19776/92, par. 50 en 9 november 1999 inzake
Spacek
tegen
Tsjechië,
nr. 26449/95,
par.
54; www.echr.coe.int). De inbreuk moet in de tweede plaats
een legitiem in het algemeen belang gelegen doel dienen.
In de derde plaats is een inbreuk op het ongestoord genot
van eigendom slechts toegestaan als de gebruikte middelen evenredig zijn aan het daarmee nagestreefde doel. Dit
vereist een evenwicht tussen het nagestreefde doel en de
bescherming van individuele rechten. Bij de beoordeling
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van wat het algemeen belang vergt en de keuze van de
middelen om dit te bereiken, komt de nationale wetgever
«a wide margin of appreciation» toe. Het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft voorts benadrukt dat deze «wide margin of appreciation» zeker geldt
voor maatregelen op het terrein van het bewaken van de
stabiliteit van het bancaire en financiële stelsel (zie onder
meer het arrest van het EHRM van 24 november 2005,
Capital Bank AD tegen Bulgarije, nr. 49429/99,
par. 136; www.echr.coe.int).
Hieronder zal nader worden ingegaan op de voorwaarden
die aan een beperking van het recht op een ongestoord
genot van eigendom worden gesteld.
Bij wet voorzien
De bevoegdheden die thans worden geïntroduceerd en
daarmee de grondslag voor beperking van het recht op een
ongestoord genot van eigendom worden beheerst door het
onderhavige wetsvoorstel. Hierin wordt bepaald welke
voorwaarden zijn verbonden aan het uitoefenen van bevoegdheden en toepassen van maatregelen door DNB en
welke maatregelen DNB in het kader van de afwikkeling
van een verzekeraar kan nemen. Daarmee is voldaan aan
de voorwaarde dat de inbreuk bij wet voorzien is.
Legitiem doel in het algemeen belang
Hiervoor is reeds gewezen op de doelstellingen van afwikkeling. Toepassing van de afwikkelingsinstrumenten in het
publieke belang heeft, in algemene zin, in de eerste plaats
tot doel de belangen van polishouders van de verzekeraar
te beschermen. In het verlengde hiervan wordt met afwikkeling beoogd significante sociale en maatschappelijke
onrust en significante nadelige gevolgen voor de financiële
markten en de economie te voorkomen.
Verder is vereist voor de toepassing van het afwikkelingsinstrumentarium dat aan de drie voorwaarden voor afwikkeling is voldaan, waaronder de voorwaarde dat een afwikkelingmaatregel noodzakelijk is in het algemeen belang (dit
maakt aldus expliciet deel uit van de criteria voor het toepassen van het afwikkelingsinstrumentarium).
Proportionaliteit
Het Eerste Protocol vereist dat er een evenwicht bestaat
tussen het doel dat wordt nagestreefd en de inbreuk op het
eigendomsrecht. Daarbij wordt overigens opgemerkt dat de
enkele omstandigheid dat minder belastende alternatieve
maatregelen waarmee eenzelfde doel kan worden bereikt
denkbaar zijn, op zichzelf geen grond oplevert voor het
oordeel dat er geen evenwichtige verhouding is tussen het
doel en de middelen om dat doel te bereiken (zie het arrest
van het EHRM van 21 februari 1986, James en anderen
tegen het Verenigd Koninkrijk, nr. 8793/79, par
51; www.echr.coe.int).
In de eerste plaats wordt vereist dat aan de hand van een
ex-ante waardering dient te worden bepaald wat de omvang van het kapitaalgat is waarmee de onderneming
kampt. De maatregelen die in het kader van de afwikkeling
worden genomen worden gerelateerd aan die behoefte en
moeten daarom proportioneel zijn. Met de proportionaliteitseis wordt voorts beoogd te voorkomen dat sprake is van
een zogenoemde excessieve en individuele last («excessi-
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ve burden»). In dit verband moet worden gewezen op de
voorwaarde dat geen enkele crediteur van de instelling in
afwikkeling in een nadeliger positie mag worden gebracht
dan hij zou zijn indien de instelling onmiddellijk voorafgaand aan de toepassing van de afwikkelingsinstrumenten
via een reguliere faillissementsprocedure zou worden
afgewikkeld (het «no creditor worse off»-beginsel).
Uit het bovengenoemde arrest James kan eveneens worden afgeleid dat aan degenen van wie aandelen, obligaties
of leningen worden onteigend een compensatie moet worden geboden die in redelijke verhouding staat tot de waarde van de eigendom. Daartoe is bepaald dat na afwikkeling
een onafhankelijke waardering wordt verricht teneinde te
bezien of aan die voorwaarde is voldaan. Is dit niet het
geval dat bestaat een recht op financiële compensatie.
Daarmee wordt, gelet op het «no creditor worse off»beginsel, ook aan deze voorwaarde voldaan.
§ 7. Verhouding tot communautair recht
Anders dan het kader voor banken en beleggingsondernemingen heeft dit nieuwe regime voor verzekeraars geen
Europese herkomst. Dat heeft onder meer tot gevolg dat
zal moeten worden bepaald in hoeverre de hierin vervatte
regels in overeenstemming zijn met het communautaire
recht inzake vrij verkeer en staatssteun.
Vooraf kan nog worden opgemerkt dat hetgeen in het
onderhavige voorstel wordt geregeld buiten het bereik valt
van de richtlijn solvabiliteit II. Die richtlijn, die volledige
harmonisatie van de prudentiële regels voor verzekeraars
behelst, richt zich op vergunninghoudende, zich in
een going concern-situatie bevindende, verzekeraars. Het
regime dat nu wordt voorgesteld ziet bij uitstek op een
verzekeraar die zich in een gone concern-situatie bevindt.
De toepasselijkheid van dit regime vangt aan waar de
richtlijn solvabiliteit II eindigt. Hierop is reeds nader ingegaan bij de bespreking van de criteria voor afwikkeling.
De karakterisering van deze regeling als regeling voor gone
concern-verzekeraars verklaart tevens waarom de hierin
vervatte bevoegdheden andere regels die ook deels een
communautaire achtergrond hebben, bijvoorbeeld waar het
gaat om de rechten van aandeelhouders bij een beursgenoteerde vennootschap vervat in de vennootschapsrichtlijn119, terzijde kunnen schuiven. Dergelijke regels gelden
niet op dezelfde wijze wanneer een verzekeraar om bepaalde redenen van algemeen belang in afwikkeling is
geplaatst en als zodanig uit het normale economische en
rechtsverkeer is genomen. Dat wordt hieronder nader
toegelicht.

119

Richtlijn 2012/30/EU van het Europees parlement en de Raad
van 25 oktober 2012 strekkende tot het coördineren van de
waarborgen welke in de lidstaten worden verlangd van de
vennootschappen in de zin van artikel 54, tweede alinea, van
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
om de belangen te beschermen zowel van de deelnemers in
deze vennootschappen als van derden met betrekking tot de
oprichting van de naamloze vennootschap, alsook de instandhouding en wijziging van haar kapitaal, zulks teneinde
die waarborgen gelijkwaardig te maken (PB 2012, L 315, blz.
74), de vennootschapsrichtlijn.
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Vooraleerst wordt gewezen op de context van de richtlijn
Solvabiliteit II. Deze richtlijn brengt op een aantal punten tot
uitdrukking dat het belang van polishouders voorop moet
staan en dat dit met zich kan brengen dat de belangen van
andere belanghebbenden bij een falende verzekeraar in
bepaalde gevallen kunnen wijken voor de belangen van die
polishouders. Dit is in lijn met hetgeen in de overwegingen
bij die richtlijn wordt genoemd als het «voornaamste doel
van verzekerings- en herverzekeringsregelgeving en toezicht» namelijk om «een adequate bescherming van
verzekeringnemers en begunstigden te bewerkstelligen. Zo
bepaalt de richtlijn solvabiliteit II in artikel 275 dat vorderingen uit hoofde van verzekeringen moeten worden bevoorrecht boven alle andere vorderingen op de verzekeringsonderneming. In artikel 144, tweede lid, derde volzin, van de
richtlijn wordt bepaald dat wanneer de vergunning van een
verzekeraar is ingetrokken – en bij een falende verzekeraar
moet de vergunning altijd worden ingetrokken – de «autoriteit van de lidstaat van herkomst [..] alle passende maatregelen [neemt] om de belangen van de verzekerden te
beschermen [..].» De richtlijn draagt de autoriteiten op na
het vervallen van de vergunning van de verzekeraar zich
de belangen van polishouders nadrukkelijk aan te trekken
en alle passende maatregelen te nemen om hun belangen
te beschermen.
Uit beide richtlijnbepalingen blijkt dat de rechten van andere stakeholders (zoals de aandeelhouders beschermd door
de vennootschapsrichtlijn) niet absoluut zijn maar in bepaalde gevallen kunnen wijken voor de belangen van de
polishouders die door de richtlijn solvabiliteit II als voornaamste belanghebbenden bij de (falende) verzekeraar
worden aangemerkt. Daarbij geldt dat op grond van deze
bepaling het bereik van de richtlijn solvabiliteit II zich uitstrekt tot voorbij de fase van going concern tot de fase
van gone concern. Immers, een verzekeraar van wie de
vergunning is ingetrokken bevindt zich in gone concern en
alleen dan is de onderlinge rangorde van vorderingen op
de verzekeraar van belang.
Dat de bescherming die door de vennootschapsrichtlijn
wordt geboden aan aandeelhouders en schuldeisers zich
primair richt op vennootschappen die in een situatie
van going concern op een normale wijze aan het economisch verkeer deelnemen en niet op een situatie van gone
concern blijkt ook uit de overwegingen bij die richtlijn die
betrekking hebben op handelingen van (organen van de
vennootschap) ten aanzien van de oprichting van naamloze
vennootschappen en de instandhouding, de verhoging en
de vermindering van hun kapitaal. Ten aanzien van de
vermindering van het kapitaal wordt de inkoop van eigen
aandelen of de onverplichte uitkering aan aandeelhouders
gereguleerd. Aldus kan worden geconcludeerd dat richtlijn
regels geeft over (de interne verhouding binnen een) normaal functionerende onderneming. Dit is een situatie die
doorslaggevend afwijkt van de situatie waarin een verzekeraar verkeert die aan de toepassing van afwikkelingsbesluiten wordt onderworpen; een verzekeraar die faalt of waarschijnlijk zal falen en bij afwezigheid van een regime voor
afwikkeling in faillissement zal moeten worden geliquideerd. Zoals eerder opgemerkt: in faillissement komen de
aandeelhouders niet de rechten uit de vennootschapsrichtlijn toe.
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Daarbij kan worden gewezen op de bescherming voor
aandeelhouders doordat de afwikkelingsinstrumenten
slechts kunnen worden ingezet indien de verzekeraar faalt
of waarschijnlijk zal falen – eveneens het wettelijk criterium
voor de aanvraag van faillissement van een verzekeraar –
en doordat aandeelhouders en andere schuldeisers niet in
een slechtere positie mogen worden gebracht dan wanneer
diezelfde verzekeraar in faillissement zou worden geliquideerd. Het voorgaande brengt met zich dat aandeelhouders en schuldeisers als gevolg van toepassing van de
instrumenten in economische zin niet kunnen worden benadeeld. Immers, indien niet tot afwikkeling zou kunnen
worden besloten, rest voor de verzekeraar slechts liquidatie
in faillissement en de aandeelhouders en andere schuldeisers lijden in die situatie een verlies dat groter of ten hoogste gelijk is aan hun verlies in afwikkeling. In economische
zin wordt hun aldus in afwikkeling niets ontnomen. Zie in dit
verband de uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens dat deze conclusie versterkt. 120 Het Hof
oordeelde dat de intrekking van aandelen als bestuursrechtelijke maatregel de economische waarde van de aandelen
niet vermindert wanneer de vennootschap geen activa
heeft. Die situatie komt voor de aandeelhouders materieel
overeen met die waarin zij in faillissement niets zouden
ontvangen. Wel verliezen zij het recht door middel van
stemming op de algemene vergadering invloed uit te oefenen (lees: bepaalde besluiten te blokkeren). Echter, nu zij
in economische zin geen verlies lijden ten opzichte van het
faillissementsscenario is de kans aanwezig dat zij die stemrechten zouden kunnen gebruiken om andere partijen zoals
de polishouders die er in afwikkeling wellicht meer op vooruit zouden gaan te benadelen door faillissement af te dwingen. Dit is niet een effect dat door de vennootschapsrichtlijn wordt beoogd.
Het is denkbaar dat de maatregelen die in dit voorstel zijn
vervat, worden gekwalificeerd als een belemmering van het
vrije verkeer van vestiging zoals dat wordt beschermd door
het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Het is immers denkbaar dat een onderneming met zetel in
een andere lidstaat het risico om in Nederland aan de
toepassing van afwikkelingsmaatregelen te worden onderworpen, als belemmering ervaart. Hetzelfde geldt – wellicht
nog meer – voor het feit dat ten aanzien van dergelijke
ondernemingen maatregelen kunnen worden geëist die de
afwikkelbaarheid van de verzekeraar vergroten. Nu de
bepalingen in dit hoofdstuk slechts van toepassing zijn op
ondernemingen met zetel in Nederland worden de verdragsbepalingen inzake het vrij verkeer van diensten niet
geraakt.
Op het verbod op een belemmering van het vrije verkeer
zijn slechts dan uitzonderingen mogelijk indien is voldaan
aan een drietal criteria: de regeling moet gerechtvaardigd
worden door een zogenoemde dwingende reden van algemeen belang121, de belemmering moet geschikt zijn om de
120

121

Europees Hof voor de Rechten van de Mens 14 februari
2017,
ECLI:ECHR:2017:0214JUDO003648007,36480/07,
JOR 2017/155.
Hierbij wordt er kortheidshalve vanuit gegaan dat de zogenoemde verdragsexcepties uit de artikelen 51 en 52 VWEU
(openbare orde; openbare veiligheid, volksgezondheid en
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verwezenlijking van het gestelde doel te realiseren, en de
belemmering mag niet verder gaan dan ter bereiking van
het doel noodzakelijk is (proportionaliteitsvereiste).
Ten aanzien van het eerste criterium kan worden gewezen
op rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese
Unie, waarin het Hof overwoog dat de handhaving van de
goede reputatie van de nationale financiële sector een
dwingende reden van algemeen belang kan zijn die beperkingen op het vrij verkeer kan rechtvaardigen.122 Daarnaast
beoogt de regeling bescherming van consumenten van
verzekeraars (polishouders). Ook consumentenbescherming is een door het Hof van Justitie erkende dwingende
reden van algemeen belang. 123
Ten aanzien van het tweede en derde criterium geldt het
volgende. In de eerste plaats is het voorstel voor een nieuw
regime voor de afwikkeling van verzekeraars een resultante
van een beoordeling van de bestaande instrumenten. Die
instrumenten bleken onvoldoende toepasbaar, onder meer
als gevolg van gewijzigde macro-economische omstandigheden of juridische kaders. Thans wordt uitdrukkelijk beoogd een nieuw regime te formuleren dat wel geschikt is
om de genoemde afwikkelingsdoelen te bereiken. In de
tweede plaats kan worden gewezen op het feit dat de
Richtlijn herstel en afwikkeling van banken en de implementatie daarvan in de wet, die in sterke mate vergelijkbare
doelen nastreeft, als belangrijke inspiratiebron voor dit
wettelijk kader heeft gediend. Met andere woorden: er is
aangesloten bij een reeds bestaand wettelijke regime met
een Europese herkomst. Ten slotte kan worden gewezen
op hetgeen hierboven reeds is opgemerkt over de aanbevelingen die in de G20 / Financial Stability Board zijn gedaan over de afwikkeling van systeemrelevante verzekeraars. Bij deze aanbevelingen is, zoals al is opgemerkt,
aangesloten.

en hoger beroep bij het CBb. Nu de bevoegdheden als
gezegd in sterke mate overeenkomen ligt het in de rede
voor van verzekeraars dezelfde keuze te maken. Er is dan
ook geen rol voorzien voor de burgerlijke rechter of meer in
het bijzonder voor de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. De keuze voor de burgerlijke rechter
als bevoegde rechter bij besluiten van een bestuursorgaan
(in casu DNB) zou daarbij enkel aan de orde zijn als er
dwingende redenen bestaan om van de «normale» bestuursrechtelijke toetsing af te zien. Die redenen waren er
bij de invoering van Deel 3A voor banken niet, en zijn er
naar het oordeel van de regering ook nu bij de invoering
van het afwikkelingsregime voor verzekeraars evenmin.

Kamerstuk 34.842 nr C
De leden van de PvdA-fractie constateren dat het wetsvoorstel de rechtbank Rotterdam en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) aanwijst als competente
rechter voor toetsing van het handelen van DNB. Graag
brengen deze leden de deskundigheid van de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam op het terrein
van waarderingsgeschillen onder de aandacht. Welke rol
ziet de regering hierin voor de Ondernemingskamer van het
Gerechtshof Amsterdam weggelegd?
De in onderhavig wetsvoorstel opgenomen bevoegdheden
van DNB komen in sterke mate overeen met de bevoegdheden die reeds in deel 3A van de Wet op het financieel
toezicht zijn opgenomen met betrekking tot herstel en
afwikkeling van banken. Daar geldt dat voor de rechtsbescherming is gekozen voor het normale bestuursrechtelijke
regime van beroep in eerste aanleg bij de bestuursrechter

Versnelde behandeling
Van het algemene rechtsbeschermingregime zoals dat
geldt voor de Wft wordt afgeweken met betrekking tot het
besluit dat het startpunt vormt van een afwikkelingsproces:
het besluit tot afwikkeling is uitgesloten van bezwaar. Tegen dit besluit kan rechtstreeks beroep worden ingesteld bij
het CBb. Daarbij geldt een verkorte termijn voor het instellen van het beroep van tien dagen (artikel 3A:135). Voor
deze bijzondere regeling is gekozen omdat dit besluit een
ingrijpend karakter heeft en bovendien snel leidt tot onomkeerbare gevolgen, zodat een snel en definitief rechterlijk
oordeel over de rechtmatigheid van dit besluit wenselijk is.
Toepassing van de algemene procedures van bezwaar en
beroep in twee instanties en de daarbij geldende termijnen,
zou de continuïteit van cruciale interventies kunnen ondermijnen. Om die reden is in het wetsvoorstel tevens bepaald
dat het CBb uiterlijk 14 dagen na het instellen van beroep
uitspraak doet. Deze snelle procedure komt de rechtszekerheid ten goede. Met deze verkorte termijn wordt nauw
aangesloten bij het regime zoals vastgelegd in de artikelen 6:6 en 6:7 Wft en de relevante bepalingen van de afwikkeling van banken. Conform artikel 6:16 Awb schorst
eventueel beroep niet de werking van het besluit waartegen
het is gericht. Zo nodig kan hangende het beroep aan het
CBb worden verzocht om een voorlopige voorziening te
treffen (artikel 8:81 Awb). Het verdient hierbij vermelding

122

123

werkzaamheden ter uitoefening van het openbaar gezag) niet
van toepassing zijn.
HvJ EG 10 mei 1995, zaak C-384/93, NJ 1995, 703 (Alpine
Investments). Het betreft in deze zaak een belemmering van
het vrij verkeer van diensten, deze rechtspraak is echter
evenzeer toepasbaar op het vrij verkeer van vestiging.
Zie onder meer het arrest van het Hof in zaak C-210/96 (Gut
Springenheide) Jur. 1998, p. I-4657.
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Kamerstuk 34.842, nr. 3
Planningsfase
Ten aanzien van de planningsfase geldt het volgende.
Zoals reeds is opgemerkt wordt in dit wetsvoorstel een
tweetal plannen opgenomen: het voorbereidend crisisplan
dat wordt opgesteld door de onderneming zelf, en het
afwikkelingsplan. Ten aanzien van het voorbereidend crisisplan geldt dat de beoordeling van dat voorbereidend
crisisplan door DNB geldt als besluit waartegen bezwaar en
beroep open staat. De vaststelling van het afwikkelingsplan
door DNB is geen besluit. Het heeft veeleer het karakter
van een draaiboek of strategiedocument en heeft als zodanig (op zichzelf) geen rechtsgevolg. De vaststelling van
belemmeringen voor de afwikkelbaarheid en de beoordeling van maatregelen die de onderneming voorstelt teneinde belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen
zijn wel (3A:83, derde lid) besluiten. Vanzelfsprekend is
een aanwijzing van DNB waarin zij zelf maatregelen oplegt
teneinde de belemmeringen weg te nemen ook een besluit
waartegen rechtsbescherming open staat.

147

bijzondere maatregelen
dat een besluit van DNB tot het nemen van een afwikkelingsmaatregel leidt tot het weerlegbare rechtsvermoeden
dat opschorting ervan indruist tegen het algemeen belang.
Hiermee wordt de bewijslast omgedraaid. Uitgangspunt is
dat opschorting van het besluit van DNB in strijd is met het
algemeen belang. Het is aan de partij die het besluit aanvecht om het tegendeel te bewijzen. Hierbij verdient tevens
vermelding dat, indien het CBb een besluit vernietigt, dat
college met toepassing van artikel 8:72, derde lid, Awb kan
bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit
geheel of gedeeltelijk in stand blijven. Thans wordt, net als
voor banken geldt, verlangd dat de rechter hiertoe in ieder
geval beslist indien dit noodzakelijk is ter bescherming van
de belangen van te goeder trouw handelende derden die
ingevolge het besluit tot het nemen van een afwikkelingsmaatregel, andere eigendomsinstrumenten, activa, rechten
of passiva van de entiteit in afwikkeling hebben verkregen.
Verder is het besluit tot het weigeren van het nemen van
een besluit tot afwikkeling of het besluit tot het niet toepassen van een afwikkelingsinstrument, uitgesloten van bezwaar, beroep en hoger beroep.
Rechtsmiddel ingeval DNB niet kiest voor afwikkeling maar
voor faillissement
Zoals hierboven reeds is opgemerkt, is het zeer goed voorstelbaar dat een faillissement voor polishouders ongunstiger is dan de situatie waarin de polis door een verzekeraar
wordt uitgediend, zelfs indien de rechten van polishouders
worden gekort in verband met een overgang van de rechten en verplichtingen van de polishouder. De begunstigde
zal immers bij de meeste producten van een levensverzekeraar om fiscale redenen zich de facto gedwongen voelen
een nieuwe verzekering af te sluiten bij een andere verzekeraar. Het is dan mogelijk dat de kosten die dat met zich
meebrengt en de mogelijk hogere premie bij de nieuwe
verzekeraar niet opwegen tegen de korting van zijn rechten
die DNB onvermijdelijk acht in het kader van de overgang
van de rechten en verplichtingen van de polishouders op
een derde.
Voorstelbaar is dat DNB desalniettemin in een concrete
situatie van oordeel is dat een faillissement de voorkeur
verdient. Niet ondenkbeeldig is dat een polishouder in een
dergelijk geval het oneens is met DNB, en meent dat hij in
een betere positie had verkeerd wanneer niet het faillissement zou zijn aangevraagd maar wanneer DNB zou hebben besloten tot afwikkeling. In een dergelijk geval biedt het
reguliere faillissementsrecht, in het bijzonder artikel 10 Fw,
de polishouder de mogelijkheid het rechtsmiddel van verzet
in te stellen tegen de faillietverklaring. Voor zover de polishouder niet zelf tevens schuldeiser is, moet hij als belanghebbende in de zin van artikel 10, eerste lid, Fw. worden
aangemerkt. In dit verband wordt opgemerkt dat de artikelen 213 en volgende Fw. slechts een aanvulling vormen op
de bepalingen inzake het commune faillissementsrecht,
voor zover in de artikelen 213 en volgende Fw. niet anders
is bepaald. Artikel 10 Fw. is dan ook onverminderd van
toepassing in geval van een faillissement van een verzekeraar. Aandacht verdient wel dat dit verzet niet snel zal
slagen. Uitgangspunt is immers dat in geval van een falende verzekeraar deze failleert tenzij er sprake is van een
algemeen belang dat afwikkeling rechtvaardigt. Het baat de
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polishouder die op grond van artikel 10 Fw. in verzet komt
met het doel dat DNB alsnog overgaat tot afwikkeling, niet
aan te voeren dat niet is voldaan aan de vereisten om het
faillissement uit te spreken. Deze vereisten gelden immers
ook voor afwikkeling. De polishouder die in verzet komt, zal
daarom moeten aantonen dat ook is voldaan aan het vereiste dat de afwikkeling in het algemeen belang is. Betwijfeld mag worden of een polishouder snel in dat bewijs zal
slagen.
Rechtsbescherming en de positie van aandeelhouders
Eumedion en Milliman hebben opmerkingen gemaakt over
de rechtsbescherming en de positie van aandeelhouders.
Kort gezegd adviseert Eumedion een ex ante rechterlijke
toets met een hoorrecht voor aandeelhouders met een
significant belang. Daarnaast adviseren zowel Eumedion
als Milliman om af te zien van de versnelde behandeling
van een beroep tegen het besluit tot afwikkeling. Eumedion
heeft vergelijkbare opmerkingen gemaakt bij het Implementatiewetsvoorstel Europees kader herstel en afwikkeling
van banken en beleggingsondernemingen.
Thans geldt dat een overdrachtsplan op grond van Deel 3
van de Wft door DNB wordt voorbereid en de goedkeuring
behoeft van de rechtbank Amsterdam. In de procedure
inzake goedkeuring van het overdrachtsplan kunnen de
probleeminstelling (vergelijkbaar met de instelling in afwikkeling) en grote aandeelhouders wier aandelen DNB wil
overdragen, zich verweren. Achteraf, dat wil zeggen nadat
de rechtbank goedkeuring aan het overdrachtsplan heeft
gegeven, kan nog in rechte worden opgekomen tegen het
oordeel dat was voldaan aan het criterium om in te grijpen
en tegen de door de rechtbank goedgekeurde overdrachtsprijs. Met de rol van de civiele rechter bij het overdrachtsplan op grond van Deel 3 van de Wft was aangesloten bij
de gang van zaken bij toepassing van de noodregeling of in
het geval van faillissement.
Afwikkelingsmaatregelen zoals die kunnen worden genomen ingevolge hoofdstuk 3A.1 (afwikkeling van banken en
bepaalde beleggingsonderneming) en hoofdstuk 3A.2
(afwikkeling van verzekeraars) zijn besluiten van bestuursorganen in de zin van de Algemene wet bestuursrecht,
zodat een rechterlijke toetsing achteraf in het Nederlandse
rechtssysteem past. Er is geen aanleiding om in dit geval af
te wijken van die hoofdregel door de invoering van een ex
ante rechterlijke toets op een besluit van DNB. Het enkele
feit dat het een ingrijpend besluit betreft is onvoldoende
reden niet te kiezen voor de normale rechtsgang.
Bij het opstellen van het wetsvoorstel is ervoor gekozen om
zoveel mogelijk de reguliere bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden bij besluiten die in het kader van de
(voorbereiding van) afwikkeling worden genomen. Voor het
besluit tot afwikkeling geldt een versnelde procedure, omdat zij aan het begin staan van het proces van afwikkeling.
Het is daarom van groot belang dat snel zekerheid bestaat
over de rechtmatigheid van deze besluiten. Als daar discussie over bestaat moet in het belang van de rechtszekerheid dan ook zo snel mogelijk een definitief rechterlijk
oordeel verkregen kunnen worden. Dit geldt zeker nu de
besluiten zeer ingrijpende en onomkeerbare gevolgen
kunnen hebben voor een groot aantal partijen.
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Milliman heeft in dit verband gewezen op het onderscheid
tussen banken en verzekeraars. Kort gezegd merkt Milliman op dat nu bij verzekeraars de tijdsdruk om tot ingrijpen
over te gaan beperkter is dan bij banken (er kan immers
geen bank run ontstaan) er geen aanleiding is om de juridische procedure te verkorten door het schrappen van de
bezwaarfase en het instellen van beroep in eerste en enige
aanleg bij het CBb. De tijdsdruk om tot ingrijpen over te
gaan is echter niet de ratio achter de keuze voor een versnelde behandeling van een beroep tegen het besluit tot
afwikkeling. Het besluit tot afwikkeling is het startpunt van
een voor de instelling, haar schuldeisers en de polishouders, zeer ingrijpend traject. Het is wenselijk dat over de
rechtmatigheid van die start snel duidelijk bestaat. Indien
zou worden gekozen voor een volledige rechtsgang (bezwaar en beroep in twee instanties) is aannemelijk dat pas
na enkele jaren duidelijkheid zal bestaan over de vraag of
überhaupt tot afwikkeling mocht worden overgegaan. In de
tussentijd zullen afwikkelingsinstrumenten en bevoegdheden zijn toegepast die naar hun aard niet zijn terug te
draaien. Dit leidt gedurende een geruime tijd tot een onwenselijke onzekerheid over de rechtmatigheid van het
ingrijpen door DNB. Dit is onwenselijk. Het feit dat de rechter de rechtsgevolgen in stand kan laten doet daaraan niet
af. De regering deelt daarbij de analyse van Eumedion dat
de rechtsbescherming bij het CBb «nogal mager» is ook
niet.
Eumedion merkt daarbij nog op dat tegen de ex ante waardering, die bepalend is voor de hoogte van de compensatie
van aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers alleen
als onderdeel van het besluit tot afwikkeling beroep kan
worden ingesteld. Hieruit zou volgens Eumedion volgen dat
over de compensatie slechts in die versnelde procedure
kan worden beslist. Dit is echter niet het geval. Voor de
vraag in hoeverre een recht bestaat op schadeloosstelling
(voor schending van het NCWO-beginsel) staat een normale rechtsgang open die aanvangt met een besluit van DNB
op grond van artikel 3A:91, vierde lid, dan wel een weigering van DNB om (op verzoek) een dergelijk besluit te
nemen. Dit besluit hangt samen met de uitkomst van de ex
post waardering waaruit moet blijken in hoeverre aan het
NCWO-beginsel is voldaan. Voor deze rechtsgang geldt
niet de uitsluiting van bezwaar noch de versnelde behandeling in eerste en enige aanleg bij het CBb. Slechts de vraag
naar de rechtmatigheid van het besluit tot afwikkeling van
een verzekeraar, op basis van de ex ante waardering, is
onderworpen aan de versnelde behandeling.
Milliman heeft ten slotte voorgesteld beroep op de rechter
open te stellen in de situatie dat een verzekeraar faalt en
DNB niet kiest voor afwikkeling maar besluit faillissement
aan te vragen; de situatie waarin er naar het oordeel van
DNB geen algemeen belang is dat afwikkeling noodzaakt.
Daarbij werpt Milliman de vraag op in hoeverre crediteuren
zich in die situatie kunnen beroepen op het beginsel van
NCWO. Er is van afgezien om de mogelijkheid te introduceren dat een polishouder of andere belanghebbende in
verzet kan komen tegen de faillietverklaring op de grond
dat wel is voldaan aan het vereiste dat afwikkeling in het
algemeen belang is. Indien ten aanzien van de verzekeraar
faillissement wordt uitgesproken kunnen polishouders en
andere crediteuren geen beroep kunnen doen op het
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NCWO-beginsel. Op grond van het NCWO-beginsel kunnen schuldeisers bij afwikkeling niet in een slechtere positie
worden gebracht dan zij zouden zijn in faillissement. Nu
metterdaad sprake is van een faillissement is die toets niet
aan de orde. Voor alle duidelijkheid: er geldt ook niet zoiets
als een omgekeerd NCWO-beginsel waarbij in faillissement
schuldeisers niet slechter mogen worden behandeld dan in
afwikkeling. Er bestaat voor schuldeisers dan ook niet een
«recht op afwikkeling». Er is nog een tweede reden om het
voorstel van Milliman niet over te nemen. Het voorstel ziet
op de situatie waarin wel is voldaan aan de vereisten voor
faillietverklaring (falend en geen alternatieve mogelijkheden), maar naar het oordeel van DNB niet aan het derde
criterium voor afwikkeling: algemeen belang. Dat vereiste
strekt evenwel niet tot bescherming van de schade die de
individuele schuldeiser stelt te hebben geleden. Een en
ander laat onverlet dat op grond van artikel 10 Fw. een
belanghebbende wel in verzet kan komen indien hij van
oordeel is dat niet is voldaan aan de vereisten voor faillietverklaring.
Ten slotte wordt opgemerkt dat in geval van een falende
verzekeraar deze failleerttenzij er sprake is van een algemeen belang dat afwikkeling rechtvaardigt; met andere
woorden: faillissement is de default. DNB dient te beoordelen in hoeverre afwikkeling in het algemeen belang is en
heeft daarbij enige mate van beoordelingsvrijheid. In de
situatie dat DNB van oordeel is dat wel aan de eerste twee
criteria (falend en geen alternatieve mogelijkheden) maar
niet aan het algemeen belang criterium is voldaan is, ligt
het niet in de rede die laatste conclusie (waaruit volgt dat
niet wordt afgeweken van de default-optie) afzonderlijk aan
de bestuursrechter voor te leggen.124 Daarbij geldt ook
praktisch dat er in een dergelijke situatie reeds sprake zal
zijn van een faillissementsprocedure, een bestuursrechtelijke rechtsgang waarin een beroep aan de orde is tegen het
nalaten van DNB overlapt en interfereert met die faillissementsprocedure. Ten slotte geldt dat het tevens onwenselijk is dat DNB zich zou moeten verweren in een situatie
waarin aan de rechter wordt voorgehouden dat een onderneming aan één van de andere criteria voldoet. In die
situatie zou DNB aan de rechter moeten aantonen dat de
onderneming niet faalt; hetgeen een onwenselijk «kijkje in
de boeken» van de onderneming zou betekenen.
Kamerstuk 34.842, nr. 4 (Advies RvS en Nader Rapport)
a. Inmenging in eigendomsrecht
De toelichting gaat in op de verhouding van de in het voorstel geïntroduceerde afwikkelingsinstrumenten tot artikel 1
van het Eerste Protocol bij het EVRM en artikel 17 van het
Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.125
Daarbij wordt evenwel geen aandacht besteed aan de
verenigbaarheid van de aanwijzingen die DNB aan verzekeraars kan geven in het kader van de afwikkelbaarheid
met de in deze artikelen gewaarborgde rechten.
Aanwijzingen die diep kunnen ingrijpen in de structuur en
bedrijfsvoering van verzekeraars, vormen een inmenging in
124
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In hoeverre aan de andere criteria is voldaan komt aan de
orde bij de civiele rechter bij de behandeling van de aanvraag
van het faillissement.
Toelichting, paragraaf 6.
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de eigendomsrechten van die verzekeraars. Deze inmenging kan worden aangemerkt als een regulering van eigendom in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het
EVRM en artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten
van de Europese Unie.
Dit betekent dat moet worden beoordeeld of de inmenging
is voorzien bij wet, of de inmenging legitieme doelstellingen
in het algemeen belang heeft en of er een behoorlijk evenwicht is tussen de vereisten van het algemeen belang van
de samenleving en de bescherming van de fundamentele
rechten van de verzekeraar («fair balance»). Kortom, voor
de concreet gegeven aanwijzingen dient een legitiem doel
te bestaan en de maatregel dient noodzakelijk, geschikt en
proportioneel te zijn.
Waar het bij de toepassing van afwikkelingsinstrumenten
een afweging betreft tussen de belangen van polishouders,
het voorkomen van ingrijpende maatschappelijke gevolgen
en significante nadelige gevolgen voor de financiële markten en de economie enerzijds en die van aandeelhouders
en andere belanghebbenden anderzijds, gaat het bij afwikkelingsplannen om een andere afweging. Dan gaat het om
de afweging van enerzijds het belang van een beheerste
afwikkeling in het onverhoopte geval van het falen van een
verzekeraar, en anderzijds het belang van de verzekeraar
bij een ongestoorde bedrijfsvoering en de wijze waarop de
verzekeraar bedrijfsmatig is ingericht.
De Afdeling onderkent dat het voorstel enkele voorzieningen bevat die kunnen bijdragen aan de benodigde proportionaliteit van een aanwijzing. Zo volgt uit artikel 3A:81,
vijfde lid, Wft dat DNB kan afzien van het opstellen van een
afwikkelingsplan indien zij van oordeel is dat de afwikkelbaarheid van de verzekeraar of groep reeds afdoende is
gewaarborgd. Daarvan zal bijvoorbeeld vaak sprake zijn bij
de verzekeraars die kleiner van omvang zijn en die slechts
schade verzekeren. Daarnaast bepaalt het voorgestelde
artikel 3A:83, tweede en derde lid, Wft dat het primair aan
de verzekeraar zelf is om maatregelen te treffen, indien
DNB heeft vastgesteld dat sprake is van wezenlijke belemmeringen voor de afwikkelbaarheid van de verzekeraar
of groep; pas wanneer DNB van oordeel is dat de door de
verzekeraar zelf voorgestelde maatregelen de belemmeringen niet in voldoende mate wegnemen, kan DNB dienaangaande een aanwijzing geven.
De Afdeling heeft in de toelichting evenwel een motivering
gemist waarom de regering van oordeel is dat ook bij de
aanwijzingen over de afwikkelbaarheid wordt voldaan aan
de uit artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en
artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten van de
Europese Unie voortvloeiende voorwaarden en dat het
voorstel in die zin voldoende in waarborgen voorziet om de
proportionaliteit van aanwijzingen te verzekeren.126 In die
afweging van belangen spelen overigens niet alleen een rol
de consequenties van een aanwijzing voor de verzekeraar
zelf, onder andere voor diens concurrentiepositie indien
buitenlandse verzekeraars niet met (de gevolgen van)
vergelijkbare maatregelen worden geconfronteerd, maar
ook voor verschillende bij die verzekeraar betrokken be-

langhebbenden, zoals aandeelhouders, werknemers en
polishouders, voor zover zij – al dan niet rechtstreeks –
worden geraakt door de aanwijzing.
Voorts merkt de Afdeling in dit verband op dat de toelichting weliswaar een voorbeeld127 geeft van aanwijzingen die
in dit verband kunnen worden gegeven, maar niet nader
ingaat op de aard van de afzonderlijke aanwijzingen die
ingevolge het vijfde lid van artikel 3A:83 Wft kunnen worden gegeven en op de aspecten die bij die afweging voor
het al dan niet geven van een aanwijzing zullen moeten
worden betrokken.
De Afdeling adviseert in de toelichting de aanwijzingsbevoegdheden in het kader van de afwikkelingsplannen dragend te motiveren in het licht van artikel 1 van het Eerste
Protocol bij het EVRM en artikel 17 van het Handvest van
de Grondrechten van de Europese Unie, en zo nodig het
voorstel op dit punt aan te vullen.
b. Rechtsbescherming
De besluiten van DNB waarin belemmeringen voor de
afwikkelbaarheid worden vastgesteld, die van de beoordeling van voorgestelde maatregelen om die belemmeringen
weg te nemen en de eventuele aanwijzingen daarover, zijn
bedoeld om de verzekeraar te bewegen, en zo nodig te
dwingen wijzigingen in de structuur of bedrijfsvoering aan
te brengen. Blijkens de toelichting staan de normale bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open tegen dergelijke
besluiten.128 Deze rechtsmiddelen schorsen de werking van
dergelijke besluiten niet.129 Vanwege het ingrijpende en
mogelijk onomkeerbare karakter van de te treffen maatregelen kan het aangewezen zijn dat bezwaar en beroep
tegen deze besluiten automatisch schorsende werking
heeft.130 In het algemeen zal ook geen sprake zijn van
spoedeisendheid bij de uitvoering van deze besluiten; de
toelichting maakt daar ook geen vermelding van.
De Afdeling adviseert de voor- en nadelen van automatische schorsende werking van bezwaar en beroep nader af
te wegen, daar in de toelichting op in te gaan en, indien
nodig, het voorstel aan te passen.
a. Inmenging in eigendomsrecht
De Afdeling maakt een opmerking over de bevoegdheid
van DNB om aanwijzingen te geven die belemmeringen
voor de afwikkelbaarheid van een verzekeraar moeten
wegnemen. Zij mist blijkens haar advies een motivering
waarom de regering van oordeel is dat wordt voldaan aan
de uit artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees
Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden en artikel 17 van het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie voortvloeiende voorwaarden
en dat het voorstel in die zin voldoende voorziet in waarborgen om de proportionaliteit van aanwijzingen te verzekeren.
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Overigens mist de Afdeling in paragraaf 7 van het algemeen
deel van de toelichting, over de verhouding tot het Unierecht,
ook een toets aan het proportionaliteitscriterium.
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Paragraaf 3, onderdeel b.
Paragraaf 3, onderdeel d..
Artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht.
Daarbij kan bijvoorbeeld aangesloten worden bij artikel 35
van de Wet toezicht Trustkantoren, of artikel 48h of 48r van
de Wet toezicht effectenverkeer 1995.
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Allereerst is het van belang om te benadrukken dat het
geven van een aanwijzing aan een verzekeraar of verzekeringsgroep om wezenlijke belemmeringen voor de afwikkelbaarheid weg te nemen pas wordt ingezet nadat die de
verzekeraar of verzekeringsgroep eerst zelf in de gelegenheid is gesteld eventuele belemmeringen weg te nemen.
Indien DNB bij het opstellen van het afwikkelingsplan131
vaststelt dat er bij de verzekeraar of verzekeringsgroep
wezenlijke belemmeringen voor de afwikkelbaarheid bestaan, is het de verantwoordelijkheid van de verzekeraar of
groep om deze weg te nemen. DNB zal de verzekeraar of
groep hiervoor een redelijke termijn moeten gunnen.
Naarmate wezenlijke aanpassingen meer geleidelijk kunnen worden doorgevoerd, zullen deze naar verwachting
minder kostbaar worden en minder ingrijpen in de bedrijfsvoering.
In dit verband kan enerzijds worden opgemerkt dat op
basis van de richtlijn financiële conglomeraten132 strikt
genomen op dit moment al is bepaald dat een financieel
conglomeraat133, kort gezegd, moet kunnen worden afgewikkeld en dat onderdelen moeten kunnen worden afgestoten. Voor verzekeraars die tot een dergelijk conglomeraat
behoren, mag daarom worden verwacht dat het opstellen
van een afwikkelingsplan niet leidt tot ingrijpende wijzigingen in de structuur van het conglomeraat en de ondernemingen die daarvan onderdeel zijn.134 Immers, zij zouden
reeds afwikkelbaar moeten zijn. Dit geldt voor Nederlandse
financiële conglomeraten en voor onderdelen in Nederland
van conglomeraten uit andere lidstaten.135 Anderzijds mag
worden verwacht dat voor kleinere verzekeraars geldt dat
de aanwezigheid van wezenlijke belemmeringen voor de
afwikkelbaarheid minder in de rede ligt, eenvoudigweg
omdat dat de onderneming(sstructuur) minder complex zal
zijn. Voor de kleine verzekeraars, waarbij afwikkeling minder in de rede ligt, geldt dat DNB kan afzien van het opstellen van een afwikkelingsplan en daarmee ook van het
identificeren en laten wegnemen van eventuele belemmeringen.
Mochten er desondanks bij de verzekeraar of verzekeringsgroep naar het oordeel van DNB wezenlijke belemmeringen voor de afwikkelbaarheid bestaan en de onderneming er zelf niet slagen de belemmeringen weg te nemen,
althans daarvoor afdoende maatregelen voor te stellen,
dan kan DNB een aanwijzing geven waarin zij de uitvoering
131
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Waarbij DNB kan afzien van het opstellen van een plan indien
zij van oordeel is dat de afwikkelbaarheid afdoende is gewaarborgd. Daarnaast wordt voor verzekeraars met een beperkte risico-omvang geen afwikkelingsplan opgesteld.
Richtlijn 2002/87/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 16 december 2002 betreffende het aanvullende
toezicht op kredietinstellingen, verzekeringsondernemingen
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 (PbEU 2002, L 35).
Een financieel conglomeraat (fico) is een groep van een
zekere omvang waarvan ten minste een verzekeraar en ofwel
een bank ofwel een beleggingsonderneming deel uitmaakt.
Nederlandse fico’s: Achmea, Aegon, Delta Lloyd en NN.
Onder meer: Ageas, Allianz, Generali en Legal and General.
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van specifieke maatregelen voorschrijft. Deze aanwijzing
kan een inbreuk vormen op het recht op een ongestoord
genot van eigendom, zoals de Afdeling terecht opmerkt.
Volgens vaste jurisprudentie van het Europese Hof van de
Rechten van de Mens vereist artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM in de eerste plaats dat elke inbreuk op
het ongestoorde genot van eigendom bij de wet voorzien
en in overeenstemming met het nationale recht moet zijn.
Dit nationale recht moet voldoende toegankelijk en nauwkeurig zijn en de toepassing daarvan moet voldoende
voorzienbaar zijn.136 De inbreuk moet in de tweede plaats
een legitiem openbaar doel van openbaar belang dienen. In
de derde plaats is een inbreuk op het ongestoord genot van
eigendom slechts toegestaan als de gebruikte middelen
evenredig zijn met het daarmee nagestreefde doel. Dit
vereist een evenwichtige verhouding tussen het nagestreefde doel en de bescherming van individuele rechten.
De aanwijzing waarin DNB bepaalde maatregelen van de
verzekeraar of verzekeringsgroep oplegt, en voor zover
nodig de naleving daarvan afdwingt, is bij wet voorzien en
overeenkomstig het nationale recht. De bevoegdheid voor
DNB om de aanwijzing te geven volgt immers uit het thans
voorgestelde artikel 3A:83, vierde lid, van de Wet op het
financieel toezicht. Hierin wordt ook bepaald welke voorwaarden zijn verbonden aan het uitoefenen van de bevoegdheid door DNB.
Zoals in de memorie van toelichting is opgemerkt, heeft
toepassing van de afwikkelingsinstrumenten in de eerste
plaats tot doel de belangen van polishouders van de verzekeraar te beschermen. In het verlengde hiervan wordt met
afwikkeling beoogd significante maatschappelijke onrust en
significante nadelige gevolgen voor de financiële markten
en de economie te voorkomen. Daarmee is sprake van een
legitiem doel in het openbaar belang.
Voorts zal, zoals hierboven is opgemerkt, de aanwijzing
waarin DNB bepaalde maatregelen van de verzekeraar of
verzekeringsgroep afdwingt, een uiterste maatregel zijn.
Daarbij geldt uiteraard dat DNB proportioneel toepassing
zal moeten geven aan haar bevoegdheden. Mocht DNB
besluiten tot het geven van een aanwijzing om belemmeringen weg te nemen, dan zal dit altijd het resultaat zijn van
een zorgvuldige belangenafweging. Daarbij zal het belang
om de vermeende belemmering weg te laten nemen en zo
de afwikkelbaarheid te vergroten, moeten worden afgewogen tegen de gerechtvaardigde belangen van onderneming
om niet met onevenredige lasten te worden geconfronteerd. Het kan niet zo zijn dat de verzekeraar door de aanwijzing van DNB onevenredig belemmerd wordt in de mogelijkheid naar eigen inzicht het bedrijf uit te oefenen. Anderzijds kan met het wegnemen van wezenlijke belemmeringen worden voorkomen dat een verzekeraar of verzekeringsgroep op het moment dat deze faalt niet afwikkelbaar
is, of beter gezegd, dat de afwikkelingsinstrumenten die
DNB ter beschikking staan niet op de verzekeraar of verzekeringsgroep toepasbaar zouden zijn. Dit zou afbreuk doen
aan het eerder genoemde openbaar belang.

136

Arresten van 25 juni 1996 inzake Amuur tegen Frankrijk, nr.
19776/92, par. 50 en 9 november 1999 inzake Spacek tegen
Tsjechië, nr. 26449/95, par. 54; www.echr.coe.int.
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Uit het voorgaande volgt naar mijn oordeel dan ook dat bij
eventuele maatregelen die dienen te verzekeren dat verzekeraars en verzekeringsgroepen afwikkelbaar zijn, wordt
voldaan aan de uit artikel 1 van het Eerste Protocol bij het
EVRM en artikel 17 van het Handvest van de Grondrechten
van de Europese Unie voortvloeiende voorwaarden alsmede dat het voorstel in de benodigde waarborgen voorziet
om de proportionaliteit van aanwijzingen te verzekeren.
De toelichting is dienovereenkomstig aangevuld.
Kamerstuk 34.842, nr. 4
b. Rechtsbescherming
De Afdeling merkt over de besluiten van DNB ten aanzien
van de afwikkelbaarheid van de verzekeraar – waaronder
ook het besluit om een aanwijzing te geven om belemmeringen weg te nemen – dat daartegen de normale bestuursrechtelijke rechtsmiddelen open staan. De Afdeling wijst er
op dat vanwege het ingrijpende en mogelijk onomkeerbare
karakter van alle te treffen maatregelen het aangewezen
kan zijn om in de wet te voorzien in de schorsende werking
van dat bezwaar en beroep. De Afdeling adviseert de vooren nadelen van van rechtswege schorsende werking af te
wegen en daar in de toelichting op in te gaan.
Zoals de Afdeling opmerkt zal dat in het openbaar geen
sprake zijn van spoedeisendheid van de uitvoering van
besluiten ten aanzien van de afwikkelbaarheid van een
verzekeraar of verzekeringsgroep. Het betreft immers
besluiten in de voorbereidingsfase waarin van (acute)
financiële problemen bij de onderneming geen sprake zal
zijn. Tevens wijst de Afdeling er terecht op dat mogelijkerwijs sprake is van besluiten met een ingrijpend en onomkeerbaar karakter, met name wanneer deze besluiten
raken aan de structuur van de onderneming. In dat licht zou
van rechtswege schorsende werking van bezwaar en beroep tegen dergelijke besluiten het voordeel kunnen hebben dat geen onomkeerbare maatregelen worden genomen
voordat de rechtmatigheid van dergelijke besluiten in hoogste instantie door de rechter is vastgesteld.
Daartegenover staat dat een doorbreking van de normale
bestuursrechtelijke procedure een bijzondere motivering
behoeft. Het feit dat sprake is van ingrijpende en mogelijk
onomkeerbare gevolgen is in zichzelf daarvoor onvoldoende. Immers, op grond van artikel 8:81 van de Algemene
wet bestuursrecht kan te allen tijde aan de voorzieningenrechter het verzoek worden gedaan om als voorlopige
voorziening hangende bezwaar en beroep het besluit van
DNB te schorsen. De criteria voor het toewijzen van een
dergelijk verzoek sluiten daarbij aan bij de redenen die door
de Afdeling worden aangedragen voor van rechtswege
schorsing. Het moet bij toewijzing van de voorlopige voorziening gaan om onverwijlde spoed. Met andere woorden,
er moet niet gewacht kunnen worden op de afhandeling
van het geschil in de hoofdzaak, en er moet sprake zijn van
de onmogelijkheid om de eventuele gevolgen van de uitvoering van het besluit te herstellen. Er is dus voor een
verzekeraar die wordt geconfronteerd met een ingrijpend
besluit van DNB tot het opleggen van een aanwijzing om
belemmeringen in de afwikkelbaarheid weg te nemen al
een mogelijkheid om een dergelijk besluit te laten schorsen
teneinde eerst een definitief oordeel van de (hoogste)
rechter te krijgen. In het wetsvoorstel is in artikel 3A:136
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bepaalt dat de rechter bij een verzoek om een voorlopig
voorziening die (mede) strekt tot opschorting van de uitvoering uitgaat van het rechtsvermoeden dat toekenning indruist tegen het algemeen belang. Dit artikel ziet echter
nadrukkelijk niet op besluiten in de voorbereidingsfase,
waaronder begrepen besluiten ter zake van het wegnemen
van belemmeringen voor afwikkeling.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat niet alle aanwijzingen die DNB op grond van de genoemde bevoegdheid kan
geven per definitie onomkeerbaar zullen zijn. Zij behoeven
ook niet per definitie de structuur van de onderneming te
raken. Denkbaar is bijvoorbeeld dat DNB verlangt dat
dienstverlening tussen onderdelen van een groep wordt
geformaliseerd in zogenoemde service level agreements, om bij separatie van een groep in afwikkeling continuïteit van dienstverlening te garanderen. Een dergelijk eis
is noch onomkeerbaar, noch is zij dusdanig ingrijpend dat
van rechtswege schorsende werking zou moeten worden
geïntroduceerd voor het geval dat de verzekeraar zich
tegen het besluit zou willen verzetten.
In het licht van het bovenstaande wordt afgezien van het
introduceren van schorsende werking van rechtswege. De
memorie van toelichting is aangevuld.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
Rechtsbescherming
De leden van de VVD-fractie vragen of het instellen van
beroep ertoe leidt dat het voorbereidend crisisplan (onbedoeld) openbaar wordt.
In geval van een beroepsprocedure bij de bestuursrechter
zijn procedurele waarborgen ingebouwd om te voorkomen
dat documenten waarbij gewichtige redenen bestaan die
zich tegen openbaarmaking verzetten toch openbaar worden. Zo kan op grond van artikel 8:29 van de Algemene
wet bestuursrecht kennisneming van documenten worden
beperkt tot de bestuursrechter.
De leden van de fractie van het CDA vragen naar de situatie waarbij het gegeven dat een crediteur slechter af is bij
afwikkeling wordt veroorzaakt door een externe factor die
niet was voorzien en ook nog niet had plaatsgevonden op
het moment dat is besloten tot afwikkeling. Deze leden
vragen of het NCWO-principe ook in dat geval van toepassing is, of dat het alleen geldt bij gelijkblijvende omstandigheden.
Het uitgangspunt van het NCWO-beginsel is dat een
schuldeiser na toepassing van de afwikkelingsinstrumenten
en bevoegdheden niet slechter af mag zijn dan wanneer de
verzekeraar op het moment van het besluit tot afwikkeling
failliet zou zijn verklaard en vervolgens in faillissement zou
zijn geliquideerd. De vraag of aan deze eis is voldaan,
wordt beantwoord door een onafhankelijke waardering die
plaatsvindt nadat de afwikkeling is voltooid, met andere
woorden nadat de afwikkelingsbesluiten zijn geëffectueerd.
Dit is later in de tijd dan het moment waarop het besluit tot
afwikkeling wordt genomen zoals de leden van de fractie
van het CDA lijken te suggereren. Daarmee is de positie
van een schuldeiser die als gevolg van de afwikkeling een
verlies heeft moeten absorberen feitelijk en objectief vast te
stellen. Er is in zoverre voor wat betreft het verlies in afwik-
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keling ook geen sprake van gelijkblijvende of gewijzigde
omstandigheden.
Voor de waardering in het fictieve faillissement geldt dat
moet worden uitgegaan van de omstandigheden zoals die
bestonden op het moment dat het besluit tot afwikkeling
werd genomen, deze feiten en omstandigheden worden
dan «geëxtrapoleerd» naar de uitkomst van een fictief
faillissement. Dit is een hypothetische exercitie, immers
een faillissement vindt in werkelijkheid niet plaats en de
uitkomst zal moeten worden bepaald op basis van aannames.
Ten slotte kan nog worden opgemerkt dat in de vergelijking
slechts de verliezen voor een schuldeiser worden betrokken die rechtstreeks het gevolg zijn van de toepassing van
de afwikkelingsinstrumenten. Indien bijvoorbeeld een
schuldeiser wordt geconfronteerd met omzetting van zijn
vordering in aandelen en die aandelen dalen in waarde
enige tijd na de afronding van de afwikkeling (en daarmee
het moment waarop wordt bepaald of aan de voorwaarde
van NCWO is voldaan) is dat waardeverlies niet langer
onderdeel van de NCWO-vergelijking. Een andersoortige
vergelijking is lastig denkbaar.
Handelingen II, 2017-2018, nr. 90, item 13.
Minister Hoekstra: De heer Van der Linde (VVD): Ik heb
een vraag op het punt van de immuniteit. Ik snap dat je bij
de rechter je gelijk kunt halen, maar dan verhaal je je op de
achtergebleven boedel. Maar je kunt je nooit verhalen op
DNB of AFM voor daar gemaakte fouten. En als er in die
boedel niks meer zit, kun je je recht niet halen. Daar zit de
pijn.
Minister Hoekstra: Ja, en dat zie ik. Op dit moment is het zo
geregeld dat DNB alleen aangesproken kan worden bij
opzet of grove schuld. Daar zijn we het volgens mij over
eens. Daarmee heeft de toezichthouder dus ook geen
immuniteit. Maar we moeten ons wel even realiseren in wat
voor soort context dit speelt. Je zou dan een zeer hectische
situatie hebben met tegenstrijdige belangen. De heer Van
der Linde — of het was de heer Paternotte — zei zelf ook
dat je in zo'n soort situatie van veel hectiek ook de maatstaf
voor het aansprakelijk stellen van de toezichthouder heel
hoog wilt leggen. Want als je die niet heel hoog legt, creëer
je vervolgens een heel ander probleem. DNB is een bestuursorgaan dat besluiten neemt. Dat betekent dat je
natuurlijk wel bestuursrechtelijke rechtsbescherming wilt
hebben, maar dan dus achteraf in plaats van de civielrechtelijke toestemming vooraf. Dat is gewoon het model zoals
we het georganiseerd hebben. Ik dacht zelf eerlijk gezegd
een buitengewoon royale toezegging gedaan te hebben
aan beide heren die bij de interruptiemicrofoon staan, dus
de heer Paternotte en de heer Van der Linde, maar misschien had ik die niet moeten doen.
De voorzitter: Ik geef de heer Van der Linde nog het woord.
De heer Van der Linde (VVD): Toch nog heel even. We
hebben er bewust voor gekozen om een soort Angelsaksische fremdkörper in de toezichtstructuur op te nemen, want
immuniteit kennen wij eigenlijk helemaal niet voor overheidsorganen. Dat hebben we gedaan in de tijd dat hedge
funds DNB dreigden te belagen.
Minister Hoekstra: Exact.
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De heer Van der Linde (VVD): Dat is wat er gebeurd is.
Vandaar dat ik kwam met het idee van een evaluatie. Maar
dank voor de toezegging in ieder geval.
[…] De heer Paternotte (D66): Mijn vraag is de volgende.
De afwikkeling zelf is uiteraard een besluit waartegen in
beroep kan worden gegaan. Is het afwikkelplan dat verzekeraars überhaupt moeten opstellen in overleg met DNB
ook een besluit waartegen eventueel in beroep kan worden
gegaan als men het daarover niet eens wordt? Dat plan is
natuurlijk nog helemaal niet nodig, in de zin dat het moet
worden opgesteld ook als een verzekeraar nog niet failliet
is of nooit failliet zal gaan.
Minister Hoekstra: Misschien kan ik eerst even ingaan op
het eerste: de toezegging en de Angelsaksische fremdkörper. De combinatie van die woorden was ook voor mij
reden om even met mijn gedachten erbij stil te staan, maar
ik ga die uitdrukking graag tot de mijne maken. Dat is ook
precies de reden waarom ik wel serieus meen dat het me
nuttig lijkt om het te evalueren. Tegelijkertijd hebben we het
wel met hele goede redenen gedaan, al is het dan Angelsaksisch en al is het dan een fremdkörper. Ik wil het dus
wel evalueren maar ik wil ook niet doen alsof we daarmee
eigenlijk een weg zijn ingeslagen die we zo snel mogelijk
moeten verlaten.
Artikel 3A:135 Bijzondere procedureregels
1. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt de termijn voor het indienen van een beroepschrift tegen een besluit van de Nederlandsche Bank op grond van de artikelen
3A:85 en 3A:86 tien dagen.
2. In afwijking van artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht, is het beroep
niet-ontvankelijk indien niet is voldaan
aan artikel 6:5, eerste lid, onderdeel d, van
die wet.
3. Na afloop van de termijn voor het instellen
van beroep kunnen geen beroepsgronden
meer worden aangevoerd.
4. In afwijking van artikel 8:41, vijfde lid, van
de Algemene wet bestuursrecht, bedraagt
de termijn binnen welke de bijschrijving of
storting van het verschuldigde griffierecht
dient plaats te vinden, twee weken.
5. De bestuursrechter behandelt de zaak op
versnelde wijze overeenkomstig artikel
8:52, tweede lid, onderdelen b tot en met f,
en derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht. Afdeling 8.2.4 van die wet
blijft buiten toepassing.
6. De bestuursrechter doet uitspraak uiterlijk
op de veertiende dag nadat het beroepschrift is ontvangen. Indien met toepassing van artikel 8:14, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht twee of meer
zaken gevoegd worden behandeld, doet
de bestuursrechter uitspraak uiterlijk op
de veertiende dag na ontvangst van het
laatst ontvangen beroepschrift.
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Kamerstuk 34.842, nr. 3
Artikel 3A:136 Rechtsvermoeden
Bij de beoordeling van een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening als
bedoeld in artikel 8:81 van de Algemene wet
bestuursrecht, met betrekking tot een besluit
ingevolge dit hoofdstuk, met uitzondering
van afdeling 3A.2.2, gaat de voorzieningenrechter uit van het rechtsvermoeden dat opschorting van de uitvoering van het besluit
tegen het algemeen belang indruist.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
De leden van de VVD-fractie missen een toelichting op het
voorgestelde artikel 3A:136, terwijl dit artikel de beoordelingsruimte van de voorzieningenrechter in verregaande
mate insnoert. Kan de regering dit voorgestelde artikel
alsnog toelichten, en daarbij aangeven in hoeverre het
expliciet opnemen van een rechtsvermoeden in de wetteksten gebruikelijk is.
Een aan artikel 3A:136 identieke bepaling is reeds opgenomen in artikel 3A:65.
Afwikkelingsbesluiten zullen in het algemeen een ingrijpend
karakter hebben en bovendien snel leiden tot onomkeerbare gevolgen, zodat een snel en definitief rechterlijk oordeel
over de rechtmatigheid van deze besluiten wenselijk is.
Toepassing van de algemene procedures van bezwaar en
beroep in twee instanties en de daarbij geldende termijnen,
zou de continuïteit van interventies kunnen ondermijnen en
daarmee de afwikkelingsdoelstellingen ernstig kunnen
schaden. Om die reden is in het wetsvoorstel bepaald dat
het College van Beroep voor het bedrijfsleven uiterlijk 14
dagen na het instellen van beroep uitspraak doet. Deze
snelle procedure komt de rechtszekerheid ten goede.
De bijzondere procedurevoorschriften betreffen het primaire besluit tot afwikkeling ex artikel 3A:85 en 3A:86, waarvan
de in dat besluit opgenomen beslissing tot toepassing van
de afwikkelingsinstrumenten een onlosmakelijk onderdeel
zullen uitmaken. Het bereik van de besluiten ex artikel
3A:85 en 3A:86 betreft dus niet enkel het procedurele
besluit tot opening van de afwikkelingsprocedure maar
daarmee onlosmakelijk verbonden ook de materiële besluiten tot toepassing van de afwikkelingsinstrumenten.
Zo nodig kan hangende het beroep aan het College van
Beroep voor het bedrijfsleven worden verzocht om een
voorlopige voorziening te treffen (artikel 8:81 Awb). Artikel
3A:136 bepaalt daarbij dat een besluit van DNB tot het
nemen van een afwikkelingsmaatregel leidt tot het weerlegbare rechtsvermoeden dat opschorting ervan indruist
tegen het algemeen belang. Hiermee wordt de bewijslast
omgedraaid. Uitgangspunt is dat opschorting van het besluit van DNB in strijd is met het algemeen belang. Het is
aan de partij die het besluit aanvecht om het tegendeel te
bewijzen.
Hierbij verdient tevens vermelding dat, indien een besluit
wordt vernietigd, de Nederlandse rechter onder toepassing
van artikel 8:72, derde lid, Awb kan bepalen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit geheel of gedeeltelijk
in stand blijven.
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Artikel 3A:137 Instandlating rechtsgevolgen
De bestuursrechter geeft, indien een beroep
tegen een besluit ingevolge dit hoofdstuk,
met uitzondering van afdeling 3A.2.2, gegrond wordt verklaard, toepassing aan artikel
8:72, derde lid, onderdeel a, van de Algemene
wet bestuursrecht, indien dit noodzakelijk is
ter bescherming van de belangen van te
goeder trouw handelende derden die ingevolge het besluit andere eigendomsinstrumenten, activa, rechten of passiva van de
entiteit in afwikkeling hebben verkregen.
Kamerstuk 34.842, nr. 3

Afdeling 3A.2.6. Financiering

Kamerstuk 34.842, nr. 3
Ten behoeve van de financiering van de afwikkeling van
verzekeraars is een financieringsregeling opgenomen. In
deze financieringsregeling wordt voorzien in een aantal
doelen waarvoor de regeling kan worden ingezet en ook
waarvoor de regeling expliciet niet kan worden ingezet.
Daarnaast wordt geregeld welke entiteiten aan de financieringsregeling bij moeten dragen en worden er regels gesteld rondom de heffing en inning van de bijdragen.
Een eerste doel waarvoor de financieringsregeling kan
worden aangewend is ter compensatie van crediteuren die,
blijkens een ex post waardering, in een slechtere positie
zijn komen te verkeren dan het geval zou zijn geweest in
faillissement (schending van de NCWO-regel). Dit wetsvoorstel voorziet erin dat na toepassing van een of meer
van de afwikkelingsinstrumenten door een onafhankelijke
derde een waardering wordt verricht om te bezien of aan
de NCWO-regel is voldaan. Is dit niet het geval, (met andere woorden: schuldeisers hebben door de afwikkeling grotere verliezen geleden dan zij zouden hebben geleden bij
een faillissement), dan bestaat voor deze schuldeisers een
recht op compensatie. Het zal daarnaast in de praktijk niet
altijd mogelijk zijn om altijd vooraf volledig zeker te stellen
dat het NCWO-beginsel voor alle schuldeisers wordt geeerbiedigd, bijvoorbeeld vanwege berekeningsfouten of
vanwege een afweging dat de schending van dat beginsel
voor een kleine minderheid niet in de weg mag staan aan
de toepassing van een voor de meerderheid voordelige
regeling. Om die reden is een financieringsbron voor de
noodzakelijke schadeloosstelling noodzakelijk.
Een ander doeleinde waarvoor de financieringsregeling kan
worden aangewend is de vergoeding aan de boedel van
schade als gevolg van bovenmatige uitkeringen. Wanneer
de curator constateert dat er onvoldoende in de boedel zat
om de gedane uitkeringen voor verificatie te financieren, zal
het verschil aan de boedel vergoed moeten worden.
Tot slot kan de financieringsregeling kan worden aangewend voor «operationele kosten» die de inzet van afwikkelingsinstrumenten met zich mee kunnen brengen. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de oprichtingskosten
van een overbruggingsinstelling.
Een belangrijk onderscheid met de financiering van afwikkeling van banken is dat de financieringsregeling ten behoeve van de afwikkeling van verzekeraars uitdrukkelijk
niet wordt ingezet om verliezen te absorberen of de verze-
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keraar te herkapitaliseren. Ook zal de financieringsregeling
niet worden ingezet om de activa of verplichtingen van de
verzekeraar of verzekeringsgroep, een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer te garanderen of ter
financiering van een overbruggingsinstelling of een vehikel
voor activabeheer.
Ten behoeve van de financieringsregeling worden bijdragen geheven van verzekeraars met zetel in Nederland en
bijkantoren in Nederland van verzekeraars met zetel in een
staat die geen lidstaat is, niet zijnde van verzekeraars met
beperkte risico-omvang. Het betreft een ex post bijdrage;
anders dan voor banken zal dus geen fonds worden gevormd. DNB zal de hoogte van de bijdrage aan de financieringsregeling vaststellen en de heffing verzorgen. De
grondslag voor de heffing zal bij algemene maatregel van
bestuur worden vastgesteld.
Financiering
Verschillende partijen (Eumedion, het Verbond van Verzekeraars, Hazelhoff Centre for Financial Law Universiteit
Leiden, het IFR) hebben gevraagd naar de (uitwerking van
de) financieringsregeling.
Eumedion merkt op dat uit de concept memorie van toelichting volgt dat de financieringsregeling kan worden aangewend voor de oprichtingskosten van een overbruggingsinstelling maar dat deze regeling niet mag worden gebruikt
voor de financiering van een overbruggingsinstelling. Zij
vragen naar de grens tussen oprichtingskosten en financieringskosten. Het verschil tussen oprichtingskosten en financieringskosten is dat het bij de financiering van een
overbruggingsinstelling om solvabiliteitssteun gaat. Daar is
hier geen sprake van. De financieringsregeling kan enkel
worden ingezet ter bekostiging van het oprichten van een
overbruggingsinstelling zelf, niet ter financiering in de vorm
van solvabiliteitssteun voor de overbruggingsinstelling.
Het IFR en het Verbond van Verzekeraars vragen zich af of
het wel reëel is dat in het geval van compensatie als gevolg
van schending van het NCWO-beginsel de rekening bij de
verzekeringssector komt te liggen. Het kan, zo geven de
respondenten aan, bijvoorbeeld gaan om «fouten» tijdens
de afwikkeling (bovenmatige uitkeringen, te vroeg ingrijpen,
verkeerde ex ante waardering), waarvoor de verzekeringssector dan de rekening krijgt gepresenteerd.
Het wetsvoorstel voorziet in instrumenten en bevoegdheden om verzekeraars zo nodig op een ordentelijke wijze te
kunnen afwikkelen om zo de belangen van polishouders bij
de verzekeraar maximaal te waarborgen en maatschappelijke onrust te kunnen voorkomen. Dit schept vertrouwen in
de verzekeringssector en voorkomt ernstig verlies van dat
vertrouwen in geval van een falende verzekeraar. Het op
ordentelijke wijze kunnen afwikkelen van een verzekeraar
komt dan in die zin ook ten goede aan de gehele verzekeringssector. Hetzelfde geldt voor de regeling ten behoeve
van de voorlopige uitkeringen in faillissement door de curator.
Beide regelingen zijn primair in het belang van polishouders maar tegelijkertijd ook in het belang van de verzekeringssector. Dit rechtvaardigt een beroep op de verzekeringssector voor de financiering. Daarbij komt dat ook nu al,
in het kader van de opvangregeling levensverzekeraars,
een financiële bijdrage van de sector kan worden verlangd.
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Nu de opvangregeling vervalt, vervalt ook het risico op het
moeten bijdragen aan die regeling. Het is niet onredelijk
daarvoor een alternatief in de plaats te stellen.
In het proces van (voorbereiding van) afwikkeling zijn daarbij waarborgen ingebouwd om te komen tot een zo accuraat en objectief mogelijke cijfermatige onderbouwing. Eén
aspect daarvan is de ex ante waardering, waarbij een
onafhankelijke deskundige een schatting maakt van de
verliezen van crediteuren van die onderneming in de situatie dat ten aanzien van de onderneming op hetzelfde moment faillissement zou zijn uitgesproken. Daarmee wordt
de NCWO-grens bepaald, hetgeen in wezen de ondergrens
is van de verliezen die in afwikkeling, bijvoorbeeld door
middel van bail-in, aan crediteuren kunnen worden toegerekend. De onafhankelijke deskundige zal deze ex ante
waardering maken op basis van een reële doch prudente
inschatting van de financiële situatie van de onderneming.
Toch kan niet uitgesloten worden dat er een situatie ontstaat waarin het NCWO-beginsel geschonden is en compensatie zal moeten worden betaald. In die gevallen is het
de sector die voor de (ex-post) financiering van die compensatie zal moeten zorgen en niet langer de belastingbetaler. Dezelfde sector die, zoals bovenstaand ook is aangegeven, ook profiteert van het nieuwe instrumentarium en
daarmee de ordentelijke wijze van afwikkeling van een
verzekeraar. Het voorgaande geldt grosso modo op dezelfde wijze voor de regeling ten aanzien van de voorlopige
uitkeringen in faillissement.
Het Verbond van Verzekeraars is daarnaast van mening
dat de bijdrage van de sector in absolute termen gemaximeerd moet zijn. Van een maximering op voorhand kan
geen sprake zijn; indien het beroep op de financieringsregeling in een concreet geval onverhoopt het maximale
bedrag zou overstijgen zou alsnog een beroep moeten
worden gedaan op publieke middelen. Dat is onwenselijk.
In het wetsvoorstel is geregeld dat op het moment dat er
een beroep gedaan zal moeten worden op de financieringsregeling, de sector uiteindelijk verantwoordelijk zal zijn voor
het volledige bedrag. Hoeveel dit bedrag is kan per geval
verschillen. Dat wil overigens niet zeggen dat door de
sector onmiddellijk een omvangrijke rekening zal moeten
worden voldaan. Indien DNB van oordeel is dat het om
prudentiële redenen wenselijk is het verhaal op de sector te
spreiden in de tijd zal hieraan vanzelfsprekend gevolg
worden gegeven.
Tot slot vragen het Verbond van Verzekeraars, het IFR en
het Hazelhoff Centre for Financial Law Universiteit Leiden
naar de reikwijdte van de financieringsregeling. Meer specifiek vragen ze naar de financiering van afwikkeling van
verzekeringsgroepen en de situatie van financiering van de
afwikkeling van een Nederlandse holding van een buitenlandse verzekeraar, zonder verzekeringsdochters in Nederland.
Als bij de afwikkeling van een (internationale) verzekeringsgroep – met verzekeringsactiviteit in Nederland – het
NCWO-beginsel geschonden is, is de financieringsregeling
gewoon van toepassing. Immers, indien aan de voorwaarden voor groepsafwikkeling is voldaan kunnen verliezen
worden toegerekend aan schuldeisers van andere entiteiten binnen de groep dan enkel de vergunninghoudende
verzekeraar. De schuldeisers van de andere onderdelen
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van de groep zijn evenzeer beschermd door het NCWObeginsel en dienen te worden gecompenseerd bij schending van die regel.
Indien de respondenten met hun opmerking doelen op de
mogelijkheid dat een reëel faillissement van de verzekeringsdochter niet per definitie behoeft te leiden tot een
faillissement van de andere onderdelen van groep en dat
om die reden het NCWO-beginsel en de compensatie niet
van toepassing zouden moeten zijn, kan worden opgemerkt
dat dat gegeven van belang is bij de waardebepaling van
de vorderingen ten behoeve van NCWO. In die situatie
zullen ook in faillissement schuldeisers hun vorderingen
voldaan zien worden uit de boedel; dat zal in een dergelijk
geval de NCWO-grens zijn.
Indien alleen de holding zich in Nederland bevindt, is –
anders dan in de consultatieversie – afwikkeling niet langer
aan de orde. Er vindt aldus geen afwikkeling plaats indien
slechts een holding in Nederland is gevestigd.
Kamerstuk 34.842, nr. 4 (Advies RvS + Nader Rapport)
3. Financieringsregeling
Het voorgestelde artikel 3A:138 Wft regelt dat ten behoeve
van de financiering van de afwikkeling van verzekeraars
bijdragen kunnen worden geheven van (de overige) verzekeraars. Ook hier neemt het wetsvoorstel de methodiek van
afwikkelingsfinanciering bij banken tot uitgangspunt, waar
een dergelijk financieringsfonds wordt gevuld met bijdragen
van banken die door DNB worden geheven.137
De middelen worden onder andere aangewend om uitkeringen te doen aan houders van eigendomsinstrumenten
indien de toepassing van afwikkelingsinstrumenten heeft
geleid tot grotere verliezen dan bij faillissement het geval
zou zijn geweest («no creditor worse off»-beginsel). De
financieringsregeling levert voorts bijdragen aan de operationele kosten ten behoeve van een effectieve toepassing
van de afwikkelingsinstrumenten, en bij vergoeding van het
verschil dat kan optreden indien bij faillissement de hoogte
van tussentijdse uitkeringen voor levensonderhoud leidt tot
lagere definitieve uitkeringen dan zonder die tussentijdse
uitkeringen het geval zou zijn geweest.
Wanneer de verliezen groter zijn dan het geval zou zijn
geweest in faillissement, maar ook groter zijn dan wanneer
DNB andere keuzes zou hebben gemaakt bij de toepassing
van de verschillende beschikbare afwikkelingsinstrumenten
– of wanneer DNB daarbij «fouten» maakt138 – is het maar
de vraag of het omslaan van dergelijke kosten over verzekeraars niet onevenredig bezwarend zou zijn. Dat klemt
temeer, omdat DNB slechts beperkt aansprakelijk is voor
«fouten» die bij dergelijke keuzes gemaakt worden. Daarbij
komt, dat in het voorgestelde artikel 3A:138 Wft geen
maximum aan de bijdrage is gesteld. In de artikelsgewijze
toelichting wordt niet op artikel 3A:138 Wft ingegaan. Gelet
op het vorenstaande bestaat daartoe wel aanleiding.

137
138

Voor banken geregeld in paragraaf 3a.2.7.1 Wft, artikel 3A:71
Wft.
Zie paragraaf 10 van de memorie van toelichting onder «financiering»; in de consultatie wordt gesproken van «fouten»
die leiden tot bovenmatige uitkeringen, te vroeg ingrijpen of
een verkeerde ex ante waardering.
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Voorts merkt de Afdeling op dat de financieringsregeling
ook wordt toegepast voor het bijdragen aan operationele
kosten ten behoeve van een effectieve toepassing van de
afwikkelingsinstrumenten. Zoals de toelichting terecht stelt,
kan de afwikkeling van een verzekeraar een langdurig
traject zijn, van soms wel jaren.139 Indien daarna alsnog tot
een doorstart van de verzekeraar wordt besloten, kan de
vraag rijzen of deze had kunnen plaatsvinden zonder de
bijdragen uit de financieringsregeling. Als blijkt dat een
doorstart niet had kunnen plaatsvinden zonder extra financiering, ligt het niet voor de hand dat dergelijke financiering
ten laste van de andere verzekeraars komt.
De Afdeling adviseert artikel 3A:138 Wft in het licht van het
vorenstaande dragend te motiveren en zo nodig aan te
passen.
3. Financieringsregeling
Kamerstuk 34.842, nr. 4
Ten aanzien van de financieringsregeling en de doeleinden
waarvoor deze op grond van het wetsvoorstel kan worden
aangewend, merkt de Afdeling op dat het de vraag is of het
omslaan van de kosten over verzekeraars niet onevenredig
bezwarend is. Daarbij wijst de Afdeling met name op de
beperkte aansprakelijkheid van DNB en het ontbreken van
een maximum aan de bijdrage. Ook legt de Afdeling een
verband tussen de toepassing van de financieringsregeling
voor het bijdragen aan operationele kosten ten behoeve
van een effectieve toepassing van de afwikkelingsinstrumenten en een mogelijke doorstart. Zij geeft aan dat als
blijkt dat een doorstart niet had kunnen plaatsvinden zonder extra financiering, het niet voor de hand ligt dat dergelijke financiering ten laste van de andere verzekeraars
komt.
Een van de voornaamste lessen uit de financiële crisis is
dat het niet langer de belastingbetaler is die zou moeten
opdraaien voor de kosten van een financiële instelling in de
problemen, maar de instelling en de sector zelf. Dit mede
om de disciplinerende werking van de markt te vergroten.
Dit geldt voor banken, maar ook voor verzekeraars. De
kosten die bij de financiering van de afwikkeling van verzekeraars worden gemaakt, worden derhalve door (de kapitaalverschaffers van) de probleemverzekeraar zelf betaald
bijvoorbeeld in de vorm van «bail-in» of bij een beroep op
de financieringsregeling door de verzekeringssector. Daarnaast kan een bijdrage van de sector aan de afwikkeling
van een verzekeraar worden verantwoord doordat verzekeraars ook zelf belang hebben bij een regime voor een
ordentelijke afwikkeling van falende branchegenoten,
waardoor wanordelijke faillissementen kunnen worden
voorkomen. Dit komt het vertrouwen in de sector als geheel
ten goede. In het licht van het voorgaande is het niet onredelijk om de sector hiervoor een bijdrage te vragen.
In de thans voorgestelde financieringsregeling wordt voorzien in een beperkt aantal doeleinden waarvoor de regeling
kan worden ingezet en ook waarvoor de regeling expliciet
niet kan worden ingezet. Hierbij verdient aandacht dat ten
aanzien van de inzet van de financieringsregeling bewust
een terughoudende en restrictieve benadering is gekozen.
139

Zie artikelsgewijze toelichting, artikel 3A:90 Wft (nieuw).
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Zo is een belangrijk onderscheid met de financiering van de
afwikkeling van banken dat de financieringsregeling ten
behoeve van de afwikkeling van verzekeraars uitdrukkelijk
niet kan worden ingezet om verliezen bij een verzekeraar te
absorberen of de verzekeraar te herkapitaliseren.
Het voornaamste doeleinde waarvoor de middelen uit de
financieringsregeling kunnen worden aangewend is voor de
uitkering van een schadeloosstelling indien blijkt dat voor
een of meerdere crediteuren de verliezen in afwikkeling
groter blijken dan het geval zou zijn geweest wanneer de
verzekeraar in faillissement zou zijn geliquideerd. Er is
zogezegd een inbreuk gemaakt op het beginsel van
NCWO.
Om deze situatie te voorkomen of in ieder geval eventuele
verliezen tot een minimum te beperken, zijn in het wetsvoorstel meerdere waarborgen opgenomen.
Dit zal eraan bijdragen de noodzaak voor compensatie
vanuit de financieringsregeling voor crediteuren die, blijkens een ex-post waardering, in een slechtere positie zijn
komen te verkeren dan in faillissement (schending van de
NCWO-grens), te voorkomen, althans het risico op een
situatie waarin compensatie moet worden betaald tot een
minimum te beperken.
Zo zal DNB, alvorens te besluiten tot het inzetten van een
afwikkelingsinstrument, er altijd voor zorg moeten dragen
dat door een onafhankelijke persoon een ex ante waardering van de activa en passiva van de entiteit wordt verricht.
Op basis van deze ex ante waardering wordt een schatting
gemaakt van de verliezen van crediteuren van die onderneming in de situatie dat ten aanzien van de onderneming
op hetzelfde moment faillissement zou zijn uitgesproken.
Daarmee wordt de NCWO-grens bepaald, hetgeen in wezen de ondergrens is van de verliezen die in afwikkeling
aan crediteuren kunnen worden toegerekend. Bij algemene
maatregel van bestuur zullen de uitgangspunten voor de
waardering nader worden vastgelegd. Deze uitgangspunten zullen handvatten bieden om zo precies mogelijk de
NCWO-grens te kunnen bepalen.
Een tweede doeleinde waarvoor de middelen uit de financieringsregeling kunnen worden aangewend, is de vergoeding aan de boedel van eventuele schade als gevolg van
bovenmatige voorlopige uitkeringen bij een faillissement
van een verzekeraar. Het voorstel introduceert voor de
curator de mogelijkheid – en in sommige gevallen zelfs de
verplichting – om voorafgaand aan de verificatie van vorderingen in faillissement en daarmee ook voorafgaand aan de
uitkering van geverifieerde vorderingen reeds voorlopige
uitkeringen te doen. Er bestaat hierdoor het risico dat de
voorlopige uitkering hoger is dat het bedrag waarvoor de
vordering wordt geverifieerd en dit bedrag niet later kan
worden verrekend. Als dit het geval is leidt de boedel schade – hetgeen ten koste gaat van andere schuldeisers – en
zal het verschil aan de boedel vergoed moeten worden.
Daartoe kunnen middelen uit de financieringsregeling
worden ingezet. Daarbij wordt aangetekend dat op grond
van de kennis en de ervaring van een curator ervan worden
uitgegaan dat de curator alles in het werk stelt om boedelschade te voorkomen.
De Afdeling wijst nog op de inzet van middelen uit de financieringsregeling voor de dekking van «operationele kosten». Hiermee is niet meer bedoeld dan uitvoeringslasten
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zoals de kosten voor de oprichting van een overbruggingsinstelling. Uitdrukkelijk is niet bedoeld om de toepassing
van afwikkelingsinstrumenten in brede zin, en daarmee de
afwikkeling als zodanig, te bekostigen.
Zoals hierboven reeds is opgemerkt, zullen ten behoeve
van de financieringsregeling bijdragen worden geheven van
verzekeraars met zetel in Nederland en bijkantoren in
Nederland van verzekeraars met zetel in een staat die
geen lidstaat is, met uitzondering van verzekeraars met
beperkte risico-omvang. Het betreft een ex post bijdrage.
Anders dan voor banken betreft het een omslagstelsel en
zal dus geen fonds worden gevormd. De hoogte van de
individuele bijdrage wordt bepaald op basis van de omvang
van de technische voorzieningen van elke verzekeraar.
Grote verzekeraars zullen dan ook meer bijdragen dan
kleine verzekeraars. DNB stelt de hoogte van de bijdragen
vast, die moeten worden voldaan binnen een door DNB
vastgestelde termijn. Er zal geen maximum aan de bijdrage
worden gesteld. Uiteraard zal DNB bij het verhalen van de
uitgaven uit de financieringsregeling rekening (dienen te)
houden met de draagkracht van de verschillende verzekeraars. Dit kan er bijvoorbeeld in resulteren dat DNB pragmatisch omgaat met de termijnen waarin het betreffende
bedrag betaald moet worden.
Op grond van hetgeen hiervoor in reactie op het advies van
de Afdeling is opgemerkt rechtvaardigt de conclusie dat er
goede redenen zijn waarom het omslaan van de kosten
over verzekeraars niet onevenredig bezwarend zijn. Het
openbaar deel van de toelichting is dienovereenkomstig
aangevuld. Ook is naar aanleiding van het advies van de
Afdeling een passage in de artikelsgewijze toelichting
opgenomen.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
Financiering
De leden van de VVD-fractie vragen naar een uitgebreidere
beschrijving van de financieringsregeling. Zij vragen wie de
uiteindelijke kosten van deze regeling draagt en of er bepaalde maxima voor actoren zijn afgesproken. Ook vragen
zij hoe de precieze verdeling van de ex-post bijdragen
plaatsvindt.
In paragraaf 3 onder e van de memorie van toelichting is
ingegaan op de financieringsregeling. Ten behoeve van de
financieringsregeling worden bijdragen geheven van verzekeraars met zetel in Nederland en bijkantoren in Nederland
van verzekeraars met zetel in een staat die geen lidstaat is,
met uitzondering van verzekeraars met beperkte risicoomvang. Het betreft een ex- post bijdrage. Met andere
woorden: pas bij afwikkeling van een verzekeraar wordt
bezien of er middelen benodigd zijn die voor financiering
door de financieringsregeling in aanmerking komen en zo
ja wat de omvang van het benodigde bedrag is. Vervolgens
zal aan de hand van een verdelingsmaatstaf de bijdrage
van individuele verzekeraars worden bepaald en zal deze
door DNB worden geheven.
Anders dan voor banken betreft het een omslagstelsel en
zal dus geen fonds worden gevormd. De hoogte van de
individuele bijdrage wordt bepaald op basis van de omvang
van de technische voorzieningen van elke verzekeraar,
waarbij er geen maximum aan de bijdrage zal worden
gesteld.
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De leden van de CDA-fractie vragen of de bijdrage die van
de verzekeraars ex-post wordt gevraagd altijd toereikend
is. Deze leden vragen hierbij specifiek naar het geval dat
een zeer grote verzekeraar wordt afgewikkeld en na verloop van tijd blijkt dat de financieringsregeling voor een
zeer groot bedrag moet worden aangesproken. Voor deze
gevallen vragen deze leden of een ex-post bijdrage niet
dermate hoog kan uitvallen, dat het voor financiële problemen bij de betalende verzekeraars kan zorgen. Is sprake
van enige proportionaliteit bij deze regeling? En zo nee,
hoe wordt voorkomen dat de bijdrages aan deze regeling
voor nieuwe problemen gaan zorgen? En zo ja, wie draait
er op voor het gedeelte van de bijdrage die vanwege de
proportionaliteit niet door verzekeraars wordt afgedragen?
Om te voorkomen dat de financieringsregeling voor een
zeer groot bedrag moet worden aangesproken, zijn in het
wetsvoorstel meerdere waarborgen opgenomen. Dit zal
eraan bijdragen de noodzaak voor compensatie vanuit de
financieringsregeling voor crediteuren die, blijkens een expost waardering, in een slechtere positie zijn komen te
verkeren dan in faillissement (schending van de NCWOgrens), te voorkomen, althans het risico op een situatie
waarin compensatie moet worden betaald tot een minimum
te beperken. Zo zal DNB, alvorens te besluiten tot het
inzetten van een afwikkelingsinstrument, er voor zorg moeten dragen dat door een onafhankelijke persoon een exante waardering van de activa en passiva van de entiteit
wordt verricht.
Daarnaast zal DNB uiteraard bij het verhalen van de uitgaven uit de financieringsregeling rekening (dienen te) houden met de draagkracht van de verschillende verzekeraars.
Dit kan er bijvoorbeeld in resulteren dat DNB pragmatisch
omgaat met de termijnen waarin het betreffende bedrag
betaald moet worden. De bijdragen worden altijd door de
verzekeraars gedragen.
De leden van de D66-fractie vragen om een overzicht van
de regelingen waar de sector momenteel aan bijdraagt,
inclusief de hoogte van de bijdrage van de sector. Zij vragen de regering tevens waarom hier wordt gekozen voor
vaststelling middels algemene maatregel van bestuur, in
plaats van bij wet.
De sector draagt op grond van de Wet bekostiging financieel toezicht bij aan de bekostiging van het toezicht. Voor
het jaar 2018 is door DNB begroot dat voor toezichtactiviteiten aan verzekeraars een bedrag van circa 41 miljoen
euro in rekening wordt gebracht. Voor 2018 is in de ZBObegroting van DNB voor de nieuwe taak Resolutie verzekeraars een bedrag van € 1,8 miljoen opgenomen. Voor een
nadere toelichting op dit laatste bedrag verwijs ik naar het
antwoord op de vraag van de leden van D66 dienaangaande. Voor de AFM geldt dat aan verzekeraars circa 9 miljoen
euro in rekening wordt gebracht.
De vaststelling van de grondslagen voor de verdeling van
de bijdragen aan de financieringsregeling vindt plaats via
een algemene maatregel van bestuur omdat het hier de
technische uitwerking van een norm uit de wet betreft. In
het wetsvoorstel is namelijk al opgenomen dat de hoogte
van de bijdrage wordt bepaald op basis van de omvang van
de technische voorzieningen van de verzekeraar en dat
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DNB de hoogte van de bijdragen vaststelt. In de algemene
maatregel van bestuur wordt vervolgens geregeld dat bij de
bepaling van de omvang van de technische voorzieningen
dezelfde procentuele verdeling wordt gebruikt als in bijlage
V van de Wet bekostiging financieel toezicht. Deze wijze
van vaststelling sluit daarbij ook beter aan bij het voorgestelde nieuwe wettelijk kader voor de bekostiging van het
financieel toezicht.
De leden van de fractie van 50PLUS vragen of de regering
kan toelichten waarom niet is gekozen voor (ex ante)
fondsvorming. Immers, als er sectorbreed sprake is van
zwaar weer, dan kan een ex-post heffing ertoe bijdragen
dat een lastige situatie voor enkelen verandert in een drama voor velen.
In de voorgestelde financieringsregeling voor de afwikkeling van verzekeraars wordt voorzien in een beperkt aantal
doeleinden waarvoor de regeling kan worden ingezet en
ook waarvoor de regeling expliciet niet kan worden ingezet.
Ten aanzien van de inzet van de financieringsregeling is
bewust een terughoudende en restrictieve benadering
gekozen. Zo is een belangrijk onderscheid met de financiering van de afwikkeling van banken dat de financieringsregeling ten behoeve van de afwikkeling van verzekeraars
uitdrukkelijk niet kan worden ingezet om verliezen bij een
verzekeraar te absorberen of de verzekeraar te herkapitaliseren. Daarnaast zijn in het wetsvoorstel ook nog diverse
waarborgen opgenomen om de aanspraak op de financieringsregeling tot een minimum te beperken. Het voorgaande brengt met zich mee dat de noodzaak voor een beroep
op de financieringsregeling zoveel mogelijk wordt voorkomen, althans het risico op een situatie waarin een beroep
gedaan moet worden op de financieringsregeling tot een
minimum wordt beperkt. Daarom is er dus anders dan voor
banken gekozen voor een omslagstelsel en zal er dus geen
fonds worden gevormd.
Mocht er, in het onverhoopte geval van een systeemcrisis
waarbij meerdere, grotere verzekeraars tegelijk in de problemen komen, een dermate groot beroep op de financieringsregeling noodzakelijk zijn met als gevolg dat daardoor
andere verzekeraars in zwaar weer komen, dan zal hiervoor een passende oplossing worden gevonden.
Artikel 3A:138 Financieringsregeling
1. Ten behoeve van de financiering van afwikkeling van verzekeraars kunnen bijdragen worden geheven van verzekeraars
met zetel in Nederland en bijkantoren in
Nederland van verzekeraars met zetel in
een staat die geen lidstaat is, niet zijnde
verzekeraars met beperkte risico-omvang.
2. De hoogte van de bijdrage wordt bepaald
op basis van de omvang van de technische voorzieningen van de verzekeraar.
De Nederlandsche Bank stelt de hoogte
van de bijdragen vast, die worden voldaan
binnen een door de Nederlandsche Bank
vastgestelde termijn.
3. De financieringsregeling kan worden aangewend voor de volgende doeleinden:
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a. indien uit de waardering, bedoeld in artikel 3A:91, blijkt dat de houder van eigendomsinstrumenten of schuldeiser
grotere verliezen heeft geleden dan hij
zou hebben geleden, indien de entiteit
onmiddellijk voorafgaand aan dat besluit in faillissement zou zijn geliquideerd, een bedrag voldoen aan de
houder van eigendomsinstrumenten of
schuldeiser ter grootte van dat verschil.
b. indien toepassing is gegeven aan artikel 213ma van de Faillissementswet en
de boedel ontoereikend is om aan de
schuldeisers het bedrag uit te keren
dat zij zouden hebben ontvangen indien geen tussentijdse uitkeringen waren gedaan, een bedrag aan de boedel
te voldoen om de boedel daarvoor wel
toereikend te maken;
c. het bijdragen aan operationele kosten
ten behoeve van een effectieve toepassing van de afwikkelingsinstrumenten.
4. De financieringsregeling wordt niet aangewend:
a. om de verliezen van een entiteit of
groep op te vangen of om een entiteit
of groep te herkapitaliseren;
b. om de activa of verplichtingen van de
entiteit of groep in afwikkeling, een
overbruggingsinstelling of een vehikel
voor activabeheer te garanderen; of
c. ter financiering van een overbruggingsinstelling of een vehikel voor activabeheer.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van
bestuur worden nadere regels gesteld met
betrekking tot het eerste en tweede lid.
Kamerstuk 34.842, nr. 6
De leden van de VVD-fractie vragen hoe de Kamer wordt
betrokken bij het opstellen van de secundaire regelgeving,
zoals de relevante AMvB’s en de gedelegeerde regelgeving
beschreven in artikel 3A:138.
De totstandkoming van dit wetsvoorstel en onderliggende
regelgeving vindt plaats volgende de normale wetgevingsvoorschriften, inclusief het daarin voorgeschreven gebruik
van niveau van regelgeving. Dit betekent dat de hoofdnorm
in de wet wordt opgenomen en de technische uitwerking
daarvan geschiedt bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur. Daarnaast wordt op grond van Aanwijzing
2.35 van de Aanwijzingen voor de regelgeving niet voorzien
in formele betrokkenheid van het parlement bij de gedelegeerde regelgeving.
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