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Wijziging van de Wet op het financieel toezicht
en de Faillissementswet in verband met de
bevoegdheid om vast te stellen of een bank of
beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk
zal falen en in verband met de verificatie van
interesten die lopen vanaf de faillietverklaring
van een bank of beleggingsonderneming ter
uitvoering van Richtlijn nr. 2014/59/EU alsmede
ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 806/2014

Nr. 2

VOORSTEL VAN WET
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden,
Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om ter
uitvoering van 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), alsmede ter uitvoering van 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 bankenafwikkelingsfonds en tot wijziging van
Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad
(PbEU 2014, L 225) aan De Nederlandsche Bank de bevoegdheid toe te
kennen om in bepaalde gevallen vast te stellen dat een bank of beleggingsonderneming faalt of waarschijnlijk zal falen, en dat het gewenst is
dat de interesten die lopen vanaf de faillietverklaring van een bank of
beleggingsonderneming worden geverifieerd;
Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State
gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I
In de Wet op het financieel toezicht wordt na artikel 3A:20 een artikel
ingevoegd, luidende:
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Artikel 3A:20a Beoordeling voorwaarde dat de entiteit faalt of
waarschijnlijk zal falen binnen SRM
Met betrekking tot entiteiten, bedoeld in artikel 7, derde lid, van de
verordening gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme, beoordeelt de
Nederlandsche Bank of is voldaan aan de voorwaarde, bedoeld in
artikel 18, eerste lid, onderdeel a, van die verordening.

ARTIKEL II
In de Faillissementswet worden na artikel 212rb twee artikelen
ingevoegd, luidende:
Artikel 212rc
1. De indiening op de voet van artikel 110 van een vordering houdt
tevens in de indiening van een vordering met betrekking tot de interesten
over die vordering die vanaf de faillietverklaring lopen.
2. In afwijking van artikel 128 wordt ook de vordering met betrekking tot
de andere interesten dan die welke door pand of hypotheek zijn gedekt,
pro memorie geverifieerd.
Artikel 212rd
1. De curator kan een tussentijdse uitkering doen op bepaalde vorderingen, indien de rechter-commissaris daarvoor op verzoek van de curator
toestemming geeft.
2. De rechter-commissaris kan toestemming verlenen indien:
a. voldoende waarschijnlijk is voor welke bedragen de desbetreffende
vorderingen geheel of ten minste zullen worden geverifieerd;
b. een tussentijdse uitkering wenselijk is om te bewerkstelligen dat de
periode na de faillietverklaring waarover de interesten lopen, wordt
bekort; en
c. de tussentijdse uitkeringen niet ten koste gaan van andere schuldeisers.

ARTIKEL III
Op het faillissement van een bank of beleggingsonderneming dat is
uitgesproken voor het tijdstip van inwerkingtreding van artikel II blijven de
bepalingen van de Faillissementswet van toepassing zoals die golden
voor dat tijdstip.

ARTIKEL IV
Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.
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Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en
dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks
aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven

De Minister van Financiën,

De Minister voor Rechtsbescherming,
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