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Excellentie, 
 
Bij brief van 3 juli 2003, kenmerk FM 2003-0958 M, verzocht u de Raad advies uit te 
brengen inzake (i) het wetsvoorstel Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 
en van de Faillissementswet in verband met de uitvoering van de richtlijn 2001/17/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 maart 2001 betreffende 
sanering en de liquidatie van verzekeringsondernemingen en (ii) het wetsvoorstel Wijziging 
van de Wet toezicht kredietwezen 1992 en van de Faillissementswet in verband met de 
uitvoering van de richtlijn 2001/24/EG van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 4 april 2001 betreffende sanering en de liquidatie van 
kredietinstellingen. Hieronder treft u het gevraagde advies aan. 
 
Advies 
 
De Raad geeft een positief advies over het wetsvoorstel. Bij de advisering heeft de Raad 
zich met name gericht op de gevolgen van de centrale inschrijving van saneringen en 
liquidaties van verzekeringsondernemingen en kredietinstellingen in een andere lidstaat dan 
Nederland in het faillissementsregister van de rechtbank ‘s-Gravenhage. Op grond van de 
verstrekte informatie voorziet de Raad zeer beperkte gevolgen voor de rechterlijke 
organisatie gezien het uitzonderlijke karakter van saneringen of liquidaties van 
verzekeringsondernemingen respectievelijk kredietinstellingen.  
 



 
 
 
 
 
 
 
Tekstueel commentaar 
 
Wijziging van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993
 
Artikel 171p: Er wordt abuis verwezen naar het niet bestaande artikel 19a, eerste lid 
Faillissementswet, in plaats van artikel 19, eerste lid Faillissementswet. 
 
Memorie van Toelichting, p.44: De toelichting bij artikel 171p vermeldt dat inschrijving 
centraal plaats vindt in het surséanceregister van de rechtbank ’s-Gravenhage. Uit de 
adviesaanvraag en de verwijzing naar artikel 19, eerste lid Faillissementswet maakt de Raad 
echter op dat inschrijving plaatsvindt in het faillissementsregister van genoemde rechtbank. 
 
Wijzigingen van de Wet toezicht kredietwezen 1992
 
Memorie van Toelichting, p. 32: De toelichting bij artikel 80s verwijst per abuis naar artikel 
171p. Er dient een verwijzing gemaakt te worden naar artikel 212mm. Bovendien vermeldt 
de toelichting dat inschrijving centraal plaats vindt in het surséanceregister van de rechtbank 
’s-Gravenhage. Uit de adviesaanvraag en de verwijzing naar artikel 19, eerste lid 
Faillissementswet maakt de Raad echter op dat inschrijving plaatsvindt in het 
faillissementsregister van genoemde rechtbank. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
 
D.J. van Dijk 
Lid Raad voor de rechtspraak 
  


